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Nr. 555

2° KAMER - 2 november 2005

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTSVORDERING VAN DE OVERHEID TOT BETALING VAN DE 
ONTDOKEN RECHTEN - GRONDSLAG - VEROORDELING TOT BETALING VAN DE ONTDOKEN RECHTEN - 
AARD

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
BURGERLIJKE VEROORDELING

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
SANCTIE - BURGERLIJKE VEROORDELING

1º Inzake douane en accijnzen vindt de rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten  
haar grondslag niet in het misdrijf maar in de wet die de betaling ervan oplegt, en de 
veroordeling tot betaling van die rechten is geen straf1. (Art. 283, Algemene Wet Douane 
en Accijnzen)

2º  en  3°  Noch art.  6  E.V.R.M.,  noch art.  21ter,  V.T.Sv.,  noch enige  andere  wettelijke  
bepaling machtigt de rechter die de overschrijding van de redelijke termijn vaststelt om 
deze te bestraffen door de omvang van de burgerlijke veroordeling van de beklaagde te  
verminderen. 

(M. e.a. T. DE BELGISCHE STAAT e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0780.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 22 april 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers A. M. en C.B. voeren ieder in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht, twee identieke middelen en 
een derde gelijkaardig middel aan.

IV. Beslissing van het Hof
A. Op de cassatieberoepen van A. M. en van C. B. :
1. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de straf-

vordering :
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

1Cass., 23 sept. 1987, AR 5857, nr 50.
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2. In zoverre de cassatieberoepen zijn gericht tegen de beslissingen op de door 
de Belgische Staat, verweerder,  ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen tegen 
elk van beide eisers tot betaling van de ontdoken rechten :

Over het eerste en tweede middel samen :
Overwegende dat noch artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, noch artikel 21ter 
van  de  Voorafgaande  Titel  van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  noch  enige 
andere  wettelijke  bepaling  de  rechter  die  de  overschrijding  van  de  redelijke 
termijn vaststelt machtigt om deze te bestraffen door de omvang van de burger-
lijke veroordeling van de beklaagde te verminderen;

Overwegende dat de appelrechters na te hebben vastgesteld dat de zaak niet 
binnen  een  redelijke  termijn  werd  gehoord,  zich  ertoe  beperken  de  eisers 
schuldig te verklaren, als mededaders van het fiscaal misdrijf dat hun werd ten 
laste gelegd, beslagnemingen en teruggaven bevelen, elk der eisers in de helft 
van de kosten in eerste  aanleg en hen hoofdelijk in de kosten van het  hoger 
beroep veroordelen; dat zij zeggen dat zij de geldboete die bij artikel 221, § 1, 
van de Algemene Wet op de douane en accijnzen is bepaald, niet toepassen; 

Overwegende  dat  zij  bovendien  de  eisers  hoofdelijk  tot  betaling  van  de 
ontdoken rechten veroordelen;  dat, niettegenstaande de bewoordingen van het 
arrest, die laatste veroordeling geen straf is; dat de rechtsvordering tot betaling 
van die rechten haar grondslag niet in het misdrijf vindt maar in de wet die de 
betaling ervan oplegt;

Overwegende dat het eerste middel aanvoert dat het arrest de schuldigverkla-
ring bevestigt "hoewel het een straf uitspreekt die lager is dan de wettelijke mini-
mumstraf,  m.n.  de betaling van de ontdoken rechten",  en bijgevolg het  voor-
melde artikel 21ter schendt;

Dat  de  beide  onderdelen  van  het  tweede  middel,  door  een  schending  van 
artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden aan te voeren, eveneens van de foutieve premisse 
uitgaan dat de veroordeling tot betaling van de ontdoken rechten een straf is;

Dat de middelen, wat dat betreft, falen naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat de middelen, in zoverre die de schending 

van  artikel  149  van  de  Grondwet  aanvoeren,  volledig  zijn  afgeleid  uit  de 
vergeefs aangevoerde onwettigheden en niet kunnen worden aangenomen;

Het derde middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende  dat  alleen  uit  de  veroordeling  tot  betaling  van  de  ontdoken 

rechten en de interesten daarop, niet kan worden afgeleid dat eiser onderworpen 
werd aan een onmenselijke of vernederende behandeling of straf in de zin van 
artikel 3 van het voormelde verdrag;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat het onderdeel,  door aan te voeren "dat  de straffen die bij 
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artikel 221 en volgende van de Algemene wet op de douane en accijnzen van 18 
juli 1977 [...] zijn bepaald een ongelijke behandeling invoeren, wat betreft de 
strafmaat,  tussen  hij  die  een  fiscaal  en  hij  die  een  gemeenrechtelijk  misdrijf 
pleegt", van de foutieve premisse uitgaat die hierboven is uiteengezet;

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters die zich tot een eenvou-
dige schuldigverklaring van de eisers beperken, hun conclusies niet hoefden te 
beantwoorden betreffende het verschil  in straffen voor degene die een fiscaal 
misdrijf en degene die een gemeenrechtelijk misdrijf pleegt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. In zoverre het cassatieberoep van A. M. gericht is tegen de beslissing op de 

vordering tot  teruggave die hij  tegen de naamloze vennootschap Luxauto had 
ingesteld :

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert;
B. Over het cassatieberoep van de Belgische Staat :
Overwegende  dat  het  cassatieberoep  in  strafzaken  in  de  regel  binnen  de 

termijn van vijftien vrije dagen die bij artikel 373, eerste lid, van het Wetboek 
van Strafvordering is bepaald, moet worden ingesteld;

Dat,  vermits het  cassatieberoep  op 12 mei  2005 is  ingesteld,  het  laattijdig, 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

2  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal  – Advocaten: mrs.M. Evrard, Luik , H.Deckers, Luik en T'Kint.

Nr. 556

2° KAMER - 2 november 2005

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - AANVRAAG TOT HEROPENING VAN 
HET DEBAT - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
AANVRAAG TOT HEROPENING VAN HET DEBAT - VERPLICHTING VAN DE RECHTER - RECHT VAN 
VERDEDIGING

1º en 2° De aard van het  strafproces,  de opdracht en de bevoegdheid van de rechter 
alsook het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging 
brengen met zich mee dat de strafrechter uitspraak doet over een verzoek tot heropening  
van  het  debat  dat  op  de  griffie  is  neergelegd  en de dag vóór  de  uitspraak  aan  de  
voorzitter is toegezonden1.

1 Zie Cass., 16 sept. 1992, AR 9881, nr 617. 
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(B. )

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0825.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser heeft de griffie twee memories overhandigd, waarvan een voor eenslui-

dend  verklaard  afschrift  aan  dit  arrest  is  gehecht.  In  de  eerste  voert  hij  een 
middel aan, in de tweede verschillende grieven.

IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat de aard van het strafproces, de opdracht en de bevoegdheid 

van de rechter alsook het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het recht 
van verdediging, met zich brengen dat de strafrechter uitspraak doet over een 
verzoek tot heropening van het debat dat hem vóór de uitspraak van zijn beslis-
sing is voorgelegd;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt 
dat, nadat de zaak op 20 april 2005 in beraad werd genomen, de griffie van het 
hof van beroep, per brief van 10 mei, de voorzitter van de kamer van inbeschul-
digingstelling heeft ingelicht dat diezelfde dag een verzoek van eiser tot herope-
ning van het debat op de voormelde griffie was ontvangen, en hem dit verzoek-
schrift met bijlagen heeft overgezonden;

Overwegende dat de appelrechters aldus op het ogenblik van de uitspraak van 
het bestreden arrest, op 11 mei 2005, over dat verzoek tot heropening van het 
debat dienden te beslissen; 

Dat zij door dit niet te doen hun beslissing niet naar recht verantwoordden;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is om de grieven van de tweede memorie 

van  eiser  te  onderzoeken,  die  niet  tot  vernietiging  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 

vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
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Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, anders samengesteld. 

2  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal  – Advocaat: mr. O.Bastyns, Brussel.

Nr. 557

2° KAMER - 2 november 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — INCIDENTEEL BEROEP - BEGRIP

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFGERECHT - HOGER BEROEP - 
INCIDENTEEL BEROEP - BEGRIP

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE 
REGELS) - HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - UITBREIDING VAN DE 
OORSPRONKELIJKE VORDERING - VOORWAARDEN

4º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFGERECHT - HOGER BEROEP VAN DE 
BURGERLIJKE PARTIJ - UITBREIDING VAN DE OORSPRONKELIJKE VORDERING - VOORWAARDEN

1º en 2° Het incidenteel beroep dat de gedaagde bij  een op de terechtzitting genomen 
conclusie  kan  instellen  is  de  uitoefening  van  het  rechtsmiddel  dat  hij  had  kunnen  
uitoefenen bij wege van hoofdberoep binnen de wettelijke termijnen, tegen de beslissing 
die betrekking heeft op de partijen op wier hoger beroep hij geïntimeerde is1. (Art. 203, § 
4, Sv.)

3º en 4° De burgerlijke partij kan haar vordering die gegrond is op het aan de beklaagde  
ten  laste  gelegd  misdrijf  uitbreiden  of  wijzigen,  zodat  zij  een  hoofdberoep  of  een 
incidenteel beroep kan instellen teneinde haar oorspronkelijke vordering uit te breiden,  
ook als de eerste rechter haar het gevraagde heeft toegewezen2.  (Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; 
Artt. 807 en 1042, Ger.W.)

(M. T. J..e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1013.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 20 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

1Cass., 19 feb. 2002, AR P.00.1073.N, nr 116.
2 Cass., 7 april 1987, AR 561, nr 470. 
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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 op de strafvorde-

ring :
Eerste middel :
Overwegende dat  uit  de stukken waarop het  Hof vermag acht te slaan niet 

blijkt dat eiser, zoals hij aanvoert, voor de appelrechters zou hebben geconclu-
deerd;

Overwegende  dat  die  de  veroordeling  van  eiser  regelmatig  met  redenen 
omkleden door het beroepen vonnis dat de telastleggingen bewezen verklaarde, 
zoals ze in de wet waren omschreven, te bevestigen;

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

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

B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen die tegen eiser zijn ingesteld, namelijk :

1. die welke uitspraak doet over het aansprakelijkheidsbeginsel :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
2. die welke uitspraak doet over de omvang van de schade van C. J. :
Tweede middel :
Overwegende dat het incidenteel beroep dat de gedaagde bij een op de terecht-

zitting genomen conclusie kan instellen, de uitoefening is van het rechtsmiddel 
dat hij had kunnen uitoefenen bij wege van hoofdberoep binnen de wettelijke 
termijnen, tegen de beslissing die betrekking heeft op de partijen op wier hoger 
beroep hij geïntimeerde is;

Overwegende dat de burgerlijke partij haar vordering die gegrond is op het aan 
beklaagde ten laste gelegde misdrijf, kan uitbreiden of wijzigen, zodat zij een 
hoofdberoep of incidenteel  beroep kan instellen teneinde haar  oorspronkelijke 
vordering uit te breiden, ook als de eerste rechter haar al het gevraagde heeft 
toegewezen; 

Dat het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
3. die welke uitspraak doet over de omvang van de schade van C. L. :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

2  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
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Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal  – Advocaat: mr. J. Baudoin, Neufchâteau.

Nr. 558

2° KAMER - 2 november 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN - 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VOORAFGAANDE KENNISGEVING DAT EEN BEVEL TOT 
AANHOUDING KAN WORDEN UITGEVAARDIGD - INHOUD - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE

2º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN - VERHOOR VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE - VOORAFGAANDE KENNISGEVING DAT EEN BEVEL TOT AANHOUDING KAN 
WORDEN UITGEVAARDIGD - INHOUD - SUBSTANTIËLE VORMVEREISTE

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN - 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING OM INVERDENKINGGESTELDE TE HOREN 
M.B.T. DE MOGELIJKHEID OM EEN BEVEL TOT AANHOUDING UIT TE VAARDIGEN - VORM

4º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN - VERHOOR VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING OM INVERDENKINGGESTELDE TE HOREN M.B.T. DE 
MOGELIJKHEID OM EEN BEVEL TOT AANHOUDING UIT TE VAARDIGEN - VORM

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTEN - 
VERHOOR VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING OM INVERDENKINGGESTELDE TE HOREN 
M.B.T. DE MOGELIJKHEID OM EEN BEVEL TOT AANHOUDING UIT TE VAARDIGEN - DRAAGWIJDTE

6º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - VORMVEREISTE - VERHOOR VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE - VERPLICHTING OM INVERDENKINGGESTELDE TE HOREN M.B.T. DE 
MOGELIJKHEID OM EEN BEVEL TOT AANHOUDING UIT TE VAARDIGEN - DRAAGWIJDTE

1º  en  2°   Krachtens  art.  16,  §  2,  tweede  lid,  Wet  Voorlopige  Hechtenis,  moet  de 
onderzoeksrechter  alvorens een bevel  tot  aanhouding uit  te vaardigen, niet  alleen de 
persoon  die  wordt  verhoord  ervan  in  kennis  stellen  dat  tegen  hem  een  bevel  tot  
aanhouding kan worden uitgevaardigd, maar hem ook in zijn opmerkingen terzake horen; 
wanneer deze twee formaliteiten niet  zijn nageleefd, moet de inverdenkinggestelde in  
vrijheid worden gesteld. (Art. 16, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis)

3º en 4° De onderzoeksrechter moet de inverdenkinggestelde niet afzonderlijk horen over 
de mogelijkheid om een bevel tot aanhouding uit te vaardigen, vooraleer of nadat hij hem 
over de hem ten laste gelegde feiten heeft  verhoord1.  (Art.  16,  § 2,  tweede lid,  Wet 
Voorlopige Hechtenis)

5º en 6° Ofschoon de onderzoeksrechter akte moet verlenen aan de persoon die hij hoort,  
van  diens  opmerkingen  betreffende  de  mogelijkheid  om  tegen  hem  een  bevel  tot  
aanhouding uit te vaardigen, verplicht geen enkele wettelijke bepaling die magistraat om 
hem daarover te ondervragen. (Art. 16, § 2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1353.F)

1 Cass., 23 maart 1999, AR P.99.0387.N, nr 173; Cass., 14 sept. 2005, AR P.05.1240.F 
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I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 18 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert  een middel  aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat krachtens artikel 16, §2, tweede lid, van de Wet van 20 juli 

1990 betreffende  de voorlopige hechtenis,  de onderzoeksrechter,  alvorens een 
bevel tot aanhouding uit te vaardigen, niet alleen de persoon die wordt verhoord 
ervan in kennis moet stellen dat tegen hem een bevel tot aanhouding kan worden 
uitgevaardigd, maar hem ook in zijn opmerkingen terzake moet horen;

Overwegende dat, enerzijds, die bepaling de onderzoeksrechter niet verplicht 
de inverdenkinggestelde terzake afzonderlijk te horen, vooraleer of nadat hij hem 
over de hem ten laste gelegde feiten heeft verhoord;

Dat,  anderzijds,  ofschoon de  onderzoeksrechter  akte  moet  verlenen  aan  de 
persoon die hij verhoort van diens opmerkingen betreffende de mogelijkheid dat 
tegen  hem een  bevel  tot  aanhouding  wordt  uitgevaardigd,  die  bepaling  noch 
enige andere wettelijke bepaling die magistraat verplicht hem daarover te onder-
vragen;

Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende dat bij niet-naleving van de beide voorwaarden die in het tweede 

lid van het voormelde artikel 16, § 2, zijn bepaald, zoals die van de ondervraging 
over de feiten die in het eerste lid is bepaald, de inverdenkinggestelde in vrijheid 
moet  worden  gesteld,  aangezien  de  wetgever  geoordeeld  heeft  dat  die  regels 
"substantieel voor het recht van verdediging" zijn;

Dat de wetgever eveneens heeft geoordeeld dat die sanctie niet wordt toege-
past wanneer uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de voormelde vorm-
vereisten werden nageleefd;

Overwegende  dat  uit  het  proces-verbaal  van  het  verhoor  dat  het  bevel  tot 
aanhouding  voorafging  blijkt  dat  nadat  de  onderzoeksrechter  hem met  name 
heeft  meegedeeld  "dat  Mevrouw de  procureur  des  Konings  tegen  [hem]  een 
bevel tot aanhouding wegens moord vordert", eiser aanstonds heeft verklaard "Ik 
heb goed begrepen", nog vooraleer de verklaringen die hij aan de federale politie 
heeft gedaan te bevestigen en vooraleer de vragen van de onderzoeksmagistraat 
betreffende de omstandigheden die een bevel tot aanhouding kunnen rechtvaar-
digen, te beantwoorden;

Overwegende dat aangezien eiser heeft toegegeven dat hij met name goed had 
begrepen dat een bevel tot aanhouding tegen hem kon worden uitgevaardigd, hij 
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volgens het  arrest  verweer heeft  kunnen voeren,  niet  alleen over de feitelijke 
omstandigheden  en  die  welke  eigen  zijn  aan  zijn  persoonlijkheid  waarop  de 
voorlopige hechtenis is gegrond, maar ook over de mogelijkheid dat tegen hem 
een bevel tot aanhouding kon worden uitgevaardigd; dat de appelrechters aldus 
hun beslissing naar recht verantwoorden dat de vormvereisten die bij artikel 16, 
§2, tweede lid, zijn bepaald, in acht waren genomen en het bevel tot aanhouding 
regelmatig is; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
En  overwegende  dat  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorge-

schreven vormvereisten 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. 

2  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal  – Advocaat: mr. P.Delbouille, Luik.

Nr. 559

2° KAMER - 2 november 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - DNA-ONDERZOEK - 
VORMVEREISTEN M.B.T. HET OVERZENDEN VAN AANGETROFFEN SPOREN AAN EEN ERKEND 
LABORATORIUM - NIET-NALEVING VAN DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN - 
GEVOLG

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - DNA-ONDERZOEK - VORMVEREISTEN M.B.T. HET 
OVERZENDEN VAN AANGETROFFEN SPOREN AAN EEN ERKEND LABORATORIUM - NIET-NALEVING VAN 
DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN - GEVOLG

1º en 2° De vormvereisten van art. 2, § 3, K.B. 4 feb. 2002 ter uitvoering van de W. 22  
maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, m.b.t.  
het overzenden van aangetroffen sporen van celmateriaal aan een erkend laboratorium, 
zijn niet substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven; de eventuele niet-
naleving  ervan  kan  in  voorkomend  geval  enkel  de  bewijswaarde  van  het  verder  
onderzoek verzwakken1.

(M.L.)

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft in substantie gezegd (Vertaling): 
Het middel  voert  de  schending aan van  artikel  2 van het Koninklijk  Besluit  van 4 

februari  2002  ter  uitvoering  van  de  wet  van  22  maart  1999  betreffende  de 
identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken.

1 Zie concl. O.M. 
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Dat  koninklijk  besluit  legt  de  bijzondere  regels  vast  die  van  toepassing  zijn  op  de 
opsporing  en behandeling van  sporen van  celmateriaal  tijdens het  onderzoek  van  een 
locatie of een voorwerp.

Artikel 1 bepaalt dat wanneer het afnemen van sporen van menselijk celmateriaal op de 
plaats waar  een misdrijf  is  gepleegd gepast  lijkt  met  het oog op een eventueel DNA-
onderzoek,  een  gerechtelijke  uitsluitingsperimeter  dient  te  worden  aangebracht 
waarbinnen enkel de ambtenaren belast met de technische en wetenschappelijke politie, 
evenals  de  door  het  parket  of  de  onderzoeksrechter  opgevorderde  deskundige  zijn 
toegelaten.  Alle  personen  werkzaam  binnen  die  zone  dienen  wegwerphandschoenen, 
wegwerpkledij, een mondmasker en hoofddeksel te dragen.

Artikel  2  van  het  voormelde  koninklijk  besluit  bepaalt  dat  indien  sporen  van 
celmateriaal worden aangetroffen de politieambtenaar een proces-verbaal opmaakt dat de 
datum en het uur van de inbeslagname vermeldt,  het nummer van het strafdossier,  de 
naam van  de  bevoegde  procureur  des  Konings  of  onderzoeksrechter  en  een  accurate 
beschrijving  van  de  omstandigheden  waarin  de  sporen  werden  aangetroffen. 
Voorafgaandelijk  aan  de  overbrenging  dient  elk  overtuigingsstuk  waarop  sporen  van 
celmateriaal werden aangetroffen gefotografeerd te worden.

Volgens § 3 van voormeld artikel  2, wordt  een overtuigingsstuk waarop sporen van 
celmateriaal werden aangetroffen onmiddellijk langs de vlugste weg overgemaakt aan het 
erkend laboratorium waaraan de deskundige, opgevorderd door de magistraat, verbonden 
is. Daartoe wordt het overtuigingsstuk verpakt in een container die het op een passende 
wijze afschermt van elke kwaliteitsvermindering. Een kopie van het proces-verbaal van 
inbeslagname wordt samen met het overtuigingsstuk aan het laboratorium overgezonden.

Deze vormvoorschriften zijn volgens mij niet voorgeschreven op straffe van nietigheid 
maar, aangezien deze regels hoofdzakelijk werden uitgevaardigd om besmettingsgevaar 
en verwarring van DNA-sporen te voorkomen, kan het niet-naleven ervan een invloed 
hebben op de betrouwbaarheid van het bewijs. Aldus staat het aan de deskundige en de 
rechter om te bepalen in hoeverre de niet-naleving van het vormvereiste invloed heeft op 
de  resultaten  van  het  deskundigenonderzoek:  eventueel  kan  de  deskundige  een 
deficiëntieverslag  opmaken  of  het  onzekerheidscoëfficient  bepalen  dat  de  verkregen 
resultaten bezwaart (zie J. DE CODT, "Preuves criminalistiques et vérité juridique", J.T., 
2005, p. 207 en H.-D. BOSLY en Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure 
pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 378).

Een dergelijke oplossing lijkt noodzakelijk: immers kunnen er bij plaatsbezoeken een 
aanzienlijk aantal sporen door de leden van de laboratoria van wetenschappelijke politie 
worden opgenomen. Het is niet altijd mogelijk om a priori te bepalen welke monsters 
voor een DNA-onderzoek zullen dienen en het staat aan de magistraat om, in functie van 
de resultaten van andere onderzoeksopdrachten (verklaringen van verdachten en getuigen 
en andere bewijselementen) te beslissen welke onderzoeken nuttig zullen blijken om de 
waarheid aan het licht te brengen. Aldus wordt  in het stadium dat er enkel stalen ten 
bewarende titel werden genomen, niet noodzakelijkerwijs een deskundige aangesteld. Ten 
slotte biedt het ondoordacht opslaan in een laboratorium van alle overtuigingsstukken met 
eventuele bruikbare DNA-sporen niet noodzakelijk meer waarborgen dan het neerleggen 
ervan op de griffie onder aangepaste omstandigheden, en rijst de vraag van de keuze van 
het laboratorium waar die stukken systematisch zouden worden opgeslagen.

De kwestie  waarover  het  Hof in  zijn  arrest  van  25 mei  2005 moest  beslissen (AR 
P.05.0672.F, J.L.M.B., 2005, p. 1408) betrof, volgens mij, een andere problematiek: met 
name de niet-naleving van de artikelen 6 tot 8 van de Koninklijk Besluit van 4 februari 
2002, die de regels vastleggen inzake de systematiek en de voorstelling van de resultaten 
van het deskundigenonderzoek. Hier heeft het Hof geoordeeld dat het verslag dat niet de 
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voorgeschreven statistische waarschijnlijkheid bevat, noch de nomenclatuur en het aantal 
gebruikte  DNA-merkers,  noch de uitleg over  de test die werd gebruikt,  geen wettelijk 
bewijs  van  identificatie  door  DNA-onderzoek  uitmaakt.  Het  ging  in  dat  geval  om 
essentiële gegevens die de geldigheid van de test zelf bepalen.

 Dit  is  hier  niet  het  geval:  het  doel  van  de  kwestieuze  bepalingen  is  enkel  de 
bevordering  van  het  nemen  van  stalen  en  het  bewaren  van  sporen  van  menselijk 
celmateriaal  onder goede voorwaarden,  teneinde elk besmettingsrisico  te vermijden en 
verder onderzoek ervan mogelijk te maken.

Ik  ben  bijgevolg  van  mening  dat  het  middel  dat  de  nietigheid  aanvoert  van  de 
"opeenvolgende onderzoeksopdrachten" die op het DNA-staal zijn verricht, wegens de 
niet-naleving van hetgeen in artikel 2, § 3, van het Koninklijk Besluit van 4 februari 2002, 
is bepaald, faalt naar recht en ik besluit tot de verwerping van het cassatieberoep.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1379.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest,  op 21 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende  dat  de  vormvereisten  van  artikel  2,  §3,  van  het  Koninklijk 

besluit van 4 februari 2002 ter uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betref-
fende  de  identificatieprocedure  via  DNA-onderzoek  in  strafzaken,  m.b.t.  het 
overzenden van aangetroffen sporen van celmateriaal aan een erkend laborato-
rium, niet substantieel noch op straffe van nietigheid voorgeschreven zijn; dat de 
eventuele  niet-naleving  ervan,  in  voorkomend geval,  slechts  de bewijswaarde 
van het verder onderzoek kan aantasten;

Dat het middel, dat de nietigheid aanvoert van de "opeenvolgende onderzoeks-
verrichtingen" op het  overtuigingsstuk  waarop sporen  van celmateriaal  waren 
ontdekt, alleen omdat dit stuk niet onmiddellijk langs de vlugste weg aan het 
erkend laboratorium is overgemaakt, zoals die bepaling voorschrijft, faalt naar 
recht;

Overwegende, voor het overige, dat het middel dat kritiek oefent op de feite-
lijke beoordeling door de kamer van inbeschuldigingstelling inzake een mogelijk 
kwaliteitsverlies van het staal door vertraging bij het overzenden ervan naar een 
erkend laboratorium, niet ontvankelijk is;

En  overwegende  dat  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorge-
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de 
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wet is gewezen
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten. 

2  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal  – Advocaten: mrs. M. Bouchat, Charleroi en C. Poiré, Brussel.

Nr. 560

1° KAMER - 3 november 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - ARREST WAARBIJ HET TIJDSTIP VAN STAKING VAN 
BETALING WORDT VASTGESTELD - CASSATIEBEROEP - AANVANG VAN DE TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — DUUR, BEGIN EN EINDE - BEGIN - 
FAILLISSEMENT - ARREST WAARBIJ HET TIJDSTIP VAN STAKING VAN BETALING WORDT VASTGESTELD

1º en 2° De termijn om zich in cassatie te voorzien tegen het arrest waarbij het tijdstip van 
staking van betaling wordt vastgesteld, begint ten aanzien van de partijen in het geding 
niet  te  lopen vanaf  de  dag waarop het  uittreksel  uit  het  arrest  is  opgenomen in  het 
Belgisch Staatsblad1. (Art. 14, Faillissementswet 1997; Art. 1073, Ger.W.)

(G. T. V.D. e.a..)

ARREST

(A.R. C.04.0502.N – C.05.0105.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Rechtspleging

1 Parl. St. Kamer, B.Z. 1991-92, nr 631/1, 4 en 11; S. LOOSVELD, "Het toepassingsgebied van art. 
14 Faill. W." noot bij Antwerpen, 2 nov. 1998, R.W., 1998-99, 1283, nr 3; A. ZENNER, “Dépistage, 
faillites & Concordats”, Brussel, Larcier, 1998, 362, nr 499 en 500.
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Overwegende dat eiser op 27 oktober 2004 ter griffie van het Hof een verzoek-
schrift tot cassatie heeft ingediend tegen het arrest van 13 november 2003;

Dat hij bij verzoekschrift neergelegd op 3 maart 2005, F.V.D. en F.V.G. in de 
zaak heeft betrokken;

Dat de zaken die ter griffie een afzonderlijk rolnummer gekregen hebben, als 
één zaak moeten worden behandeld;

2. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2.1. Eerste middel van niet-ontvankelijkheid
Over het door de eerste tot de vierde verweerder opgeworpen middel van niet-

ontvankelijkheid van het cassatieberoep : het cassatieberoep is laattijdig :
Overwegende dat noch uit artikel 14 van de Faillissementswet van 8 augustus 

1997 noch uit enige andere wetsbepaling, af te leiden is dat de termijn om cassa-
tieberoep  in  te  stellen ten aanzien  van  eiser,  die  partij  was in  het  geding,  is 
beginnen lopen vanaf  de dag waarop het  uittreksel  uit  het  bestreden arrest  is 
opgenomen in het Belgisch Staatsblad;

Dat het bestreden arrest niet is betekend aan eiser;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

3 november 2005 – 1° Kamer  – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht   – 
Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 561

1° KAMER - 3 november 2005

STEDENBOUW — SANCTIE - BEVEL TOT STAKING VAN DE WERKEN - VERVAL - TWEEDE 
BEVEL - VOORWAARDEN

Wanneer overeenkomstig art. 154, lid 5 decr. Vl. Parl. van 18 mei 1999 een eerste bevel tot  
staking van de werken vervalt, kan een tweede bevel worden bevolen, indien dit bevel  
voldoet aan de voorwaarden die in artikel 154 worden vermeld; het tweede bevel moet  
niet  gesteund  zijn  op  nieuwe  inbreuken  of  omstandigheden1.  (Art.  154,  Decr.  Vl. 
Parlement 18 mei 1999)

(VLAAMS GEWEST T. F. e.a.)

1 Brussel, 24 januari 1996,  T.R.O.S., 1996, 233, met noot A. DESMET, "Staking van de werken en 
opheffing in kort geding ex-artikel 68 van de Stedebouwwet. Verbouwen en herbouwen in het licht 
van de minidecreten van 28 juni 1984, 23 juni 1993 en 13 juli 1994".
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ARREST

(A.R. C.05.0056.N)

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

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimte-

lijke ordening, zoals van toepassing vóór de wijziging bij artikel 49 van het decreet van 21 
november 2003 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, 
gecoördineerd op 22 oktober 1996;

- het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur betreffende het recht op rechtszeker-
heid.

Bestreden beslissing
Het bestreden arrest bevestigt op eisers hoger beroep dat het als ongegrond afwijst, de 

beschikking a quo waarbij de vordering van de verweerders in opheffing van het bevel tot 
staking der werken dd. 10 januari 2003, gegrond wordt verklaard en waarbij de opheffing 
wordt  bevolen van het bevel tot  staking der werken,  vastgesteld bij proces-verbaal nr. 
2003.01  van  10  januari  2003,  betreffende  de  werken  te  3090  Overijse,  Terhulpse-
steenweg, kadastrale sectie I, nr. 302 n4/deel, op volgende gronden :

"De feiten
Op 27 februari 2002 dienden (de verweerders) bij de gemeente Overijse een aanvraag 

in tot het vernieuwen van een schuur en stal op een perceel gelegen aan de Terhulpse-
steenweg, kadastraal bekend als sectie 1, nr. 302n4/deel.

Wegens het uitblijven van een beslissing van het College van burgemeester en sche-
penen  van  Overijse  binnen  de  decretaal  voorgeschreven  termijn  (artikel  52,  §1 
DRO-1996), zagen (de verweerders) zich verplicht om op 25 juni 2002 hoger beroep in te 
stellen bij de bestendige deputatie van de Provincieraad van Vlaams-Brabant.

De constructie, voorwerp van de aanvraag tot vernieuwen, werd op 27 oktober 2002 
door een storm zeer zwaar beschadigd : enkel het geraamte bleef grotendeels over, maar 
met  beschadiging  van  meerdere  stalen  kolommen  (zie  stukken  3,  4  en  18  -  dossier 
(verweerders)).

Door deze vernietiging hadden de paarden van (de verweerders) geen beschutting meer.
(De verweerders) houden voor dat hun architect zich op dat ogenblik gericht heeft tot 

het hoofd van de dienst Stedenbouw van de gemeente Overijse, architect T.V.R., met de 
vraag of het noodzakelijk was om een extra vergunning aan te vragen 'voor de instandhou-
dingswerken' aan de schuur. Zij verwijzen hierbij naar de brief van hun architect geda-
teerd op 5 november 2002, maar zij schenden hiermee de bewijskracht van deze brief 
aangezien  daarin  niet  sprake  is  van  'instandhoudingswerken',  maar  van  'te  voorziene 
werken, waarvoor geen bijkomende aanvraag moet worden ingediend gezien de stand van 
het bouwdossier'.
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Op 14 november 2002 verleende de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van 
Vlaams-Brabant (de verweerders) de gevraagde bouwvergunning. De beslissing verwijst 
naar het gunstig advies van de Afdeling land Vlaams-Brabant d.d. 13 maart 2002 en is 
inhoudelijk prima facie behoorlijk gemotiveerd.

Daarna startten (de verweerders) de werken.
Op 23 december 2002 gelastte de gemeentelijk architect T.V.R. ter plaatse de staking 

van de werken om reden dat de termijn voor het instellen van een eventueel hoger beroep 
nog niet verstreken was en dat de uitgevoerde werken niet in overeenstemming waren met 
de plannen van de bouwaanvraag omdat 'de bestaande structuur grotendeels vervangen 
werd door nieuwe balken en kolommen' (proces-verbaal nr. 2002.14).

Dit bevel werd evenwel niet bekrachtigd, zodat het verviel overeenkomstig artikel 71, 
tweede lid, DRO-1996, thans artikel  154, vijfde lid, van het Decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (afgekort DORO-1999).

Op 9 januari 2003 stelde gemachtigde ambtenaar B. hoger beroep in bij de Vlaamse 
Regering tegen de beslissing van 14 november 2002 om de volgende redenen :

-  uit  een  plaatsbezoek  is  gebleken  dat  de  werken  reeds  zijn  aangevat  en  dat  de 
bestaande  schuur  volledig  werd  afgebroken  en  vervangen  door  een  gelijkaardige 
constructie;

- uit het dossier zou niet af te leiden zijn of het daadwerkelijk gaat over een para-agra-
risch bedrijf;

- de inplanting van een nieuwe constructie brengt de goede ordening van het gebied in 
het gedrang, daar deze inplanting een aantasting vormt van de open ruimte;

- het ingediende ontwerp is zonder voorwerp daar de ingediende plannen niet werden 
gevolgd; voor een mogelijke regularisatie zal een nieuw dossier moeten worden ingediend 
bij de gemeente Overijse.

Het  hof  stelt  vast  dat  in  de  motieven  van  het  hoger  beroep  het  proces-verbaal  nr. 
2002.14 d.d. 23 december 2002 wordt miskend aangezien de gemeentelijke architect niet 
heeft  vastgesteld  dat  de  bestaande schuur volledig werd  afgebroken,  maar  wel  dat de 
bestaande  structuur  'grotendeels  vervangen  werd'  en  dat  'enkele  kolommen  werden 
bewaard'.

Op 10 januari 2003 gelastte de gemeentelijk architect T.V.R., middels een bericht van 
stopzetting, ter plaatse een tweede maal de staking van de werken om identiek dezelfde 
redenen (in dezelfde bewoordingen) als deze opgenomen in het proces-verbaal d.d. 23 
december 2002 (proces-verbaal nr. 2003.01).

De stedenbouwkundige inspecteur bekrachtigde het tweede bevel tot stopzetting op 17 
januari 2003.

Bij dagvaarding van 27 januari 2003 vorderden (de verweerders) de opheffing van het 
bevel tot stopzetting.

In het kader van de beroepsprocedure, ingesteld door de gemachtigde ambtenaar en 
hangende voor de Vlaamse Regering, vond een hoorzitting plaats op 19 maart 2003. Er 
ligt (nog) geen beslissing voor van de Vlaamse Regering.

(...)
De rechtsgeldigheid van het tweede bevel tot stopzetting
1. (De verweerders) betogen dat artikel 53 van het 'DROG' en het rechtszekerheidsbe-

ginsel  inhouden  dat  er  slechts  één  bevel  tot  stopzetting  van  de  werken  kan  gegeven 
worden.

Noch artikel 53 van de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke 
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ordening en stedenbouw, noch artikel 53 van het Decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning gecoördineerd op 22 oktober 1996 (DRO-1996), noch artikel 53 van het Decreet van 
18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening (DORO-1999) heeft 
betrekking op het bevel van stopzetting bij bouwwerken.

Het vonnis van 4 oktober 1991 uitgesproken door de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Brussel, waarnaar zij in dit verband verwijzen, vermeldt uitsluitend artikel 
68 van de Stedenbouwwet van 29 maart 1962 (later art. 71 DRO-1996 en thans art. 154 
DORO-1999).

2. Het verval van een bevel tot staking van de werken betekent geenszins dat later geen 
nieuw en regelmatig  bekrachtigd  bevel  in  die  zin  meer  zou kunnen  gegeven  worden, 
'gesteund op nieuwe inbreuken of omstandigheden'.

In casu had de gemachtigde ambtenaar daags voor het tweede bevel hoger beroep inge-
steld  tegen  de  beslissing  van  14  november  2002  waarbij  de  bouwvergunning  werd 
bekomen, maar van dit nieuwe feit werd geen melding gemaakt in het tweede bevel tot 
stopzetting, dat er bijgevolg niet is op gesteund.

Zoals hierboven reeds aangegeven bevat het tweede bevel identiek dezelfde redenen, in 
dezelfde  bewoordingen,  als  deze  opgenomen  in  het  eerste  bevel.  Alleen  voegde  de 
gemeentelijke architect er aan toe dat er reeds op 23 december 2002 een proces-verbaal 
werd opgesteld en dat deze stillegging niet werd bekrachtigd. Daarnaast kon hij niet meer 
vermelden dat er iemand op de werf aanwezig was, aangezien er bij het tweede bevel 
niemand ter plaatse werd aangetroffen. Maar voor het overige is het tweede bevel een 
kopie van het eerste, behoudens uiteraard de datum en behoudens de bijgevoegde nieuwe 
foto's, die aantonen dat sedert het eerste bevel niet meer verder werd gewerkt.

De door (eiser) voorgehouden rechtsgeldigheid van het tweede bevel, zou, indien de 
rechter deze rechtsgeldigheid zou bevestigen, in de onderhavige zaak in feite neerkomen 
op een bekrachtiging buiten de wettelijke termijn van het eerste bevel, waaraan het tweede 
bevel gelijk is, en dus op het ongedaan maken van het verval van het eerste bevel tot stop-
zetting. Dit zou iedere betekenis aan het door de wetgever bepaalde verval ontnemen.

In deze specifieke omstandigheden was de eerste rechter terecht van oordeel dat het 
tweede bevel tot stopzetting niet rechtsgeldig was, zij het om een te algemeen geformu-
leerd motief" (arrest pp. 2-6).

Grieven
Artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimte-

lijke  ordening,  zoals te dezen van toepassing vóór  de wijziging bij  artikel  49 van het 
decreet van  21 november  2003 houdende wijziging  van het  decreet  van 18 mei  1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende de 
ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, bepaalt :

"De in artikel 148 bedoelde ambtenaren, agenten of officieren van gerechtelijke politie 
kunnen mondeling ter plaatse de onmiddellijke staking van het werk, van de handelingen 
of van het gebruik bevelen indien zij vaststellen dat het werk, de handelingen of de wijzi-
gingen een inbreuk vormen zoals bedoeld in artikel 146 of wanneer niet voldaan is aan de 
verplichting van artikel 114, §2.

Als  de in  artikel  148  bedoelde  ambtenaren,  agenten  of  officieren  van  gerechtelijke 
politie ter plaatse niemand aantreffen, dan brengen zij ter plaatse het schriftelijke bevel tot 
onmiddellijke staking op een zichtbare plaats aan.

Het proces-verbaal van de vaststelling wordt binnen 8 dagen bij aangetekende brief met 
bericht  van  ontvangst  of  bij  gerechtsdeurwaardersexploot  ter  kennis  gebracht  van  de 
opdrachtgever,  de architect  en de persoon of aannemer die  de werken  of handelingen 
uitvoert. Betreft het bevel de staking van het gebruik van een goed, dan wordt het proces-
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verbaal op dezelfde manier ter kennis gebracht van de persoon die het goed gebruikt.
Tegelijkertijd  wordt  bij  aangetekende  brief  een  afschrift  van  het  proces-verbaal 

verzonden naar de burgemeester van de gemeente op wier grondgebied deze werken of 
handelingen werden uitgevoerd en naar de stedenbouwkundige inspecteur.

Op straffe van verval moet het bevel tot staking binnen 8 dagen na de kennisgeving van 
het proces-verbaal aan de personen bedoeld in het derde lid, worden bekrachtigd door de 
bevoegde stedenbouwkundige inspecteur. Die bekrachtiging wordt bij aangetekende brief 
ter kennis gebracht van de personen vermeld in het derde lid.

De betrokkene kan in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het 
Vlaamse Gewest. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan het werk en de handelingen werden uitgevoerd. 
Boek II, Titel VI van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op de inleiding en de 
behandeling van de vordering".

Noch artikel  154 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening, noch enige andere bepaling van dit decreet, bepaalt dat na verval 
van een eerste bevel tot staking wegens afwezigheid van bekrachtiging binnen de wette-
lijke  termijn,  geen  tweede  bevel  tot  staking  zou  kunnen  bevolen  worden,  of  dat  een 
tweede bevel tot staking alsdan slechts zou kunnen gegeven worden voor zover gesteund 
op "nieuwe inbreuken of omstandigheden".

Na  verval  van  een  eerste  bevel  tot  staking  ingevolge  niet  bekrachtiging  binnen  de 
wettelijke termijn van acht dagen na kennisgeving van het proces-verbaal van vaststelling 
van de inbreuk, kan een tweede bevel tot staking gegeven worden wanneer voldaan is aan 
de voorwaarden van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie 
van de ruimtelijke ordening, ook al steunt dit bevel op dezelfde inbreuken en motieven als 
het eerste, en ook al werden geen verdere werken uitgevoerd sinds het eerste, vervallen 
stakingsbevel.

Het bestreden arrest stelt vast  dat op 22 december 2002 een eerste bevel tot staking 
werd gegeven door gemeentelijk architect T.V.R., dat dit bevel niet werd bekrachtigd en 
dus vervallen is, dat gemeentelijk architect T.V.R. op 10 januari 2003, middels een bericht 
van stopzetting, ter plaatse een tweede maal de staking van de werken beval, om identiek 
dezelfde redenen als  deze ter verantwoording van het  stakingsbevel  van  22 december 
2002, en dat sinds het eerste stakingsbevel niet meer verder gewerkt is.

Na te hebben vastgesteld dat de verweerders betogen dat het rechtszekerheidsbeginsel 
inhoudt  dat  er  slechts  één  bevel  tot  stopzetting van  de werken  kan  gegeven  worden, 
weigert het bestreden arrest gevolg te verlenen aan het tweede stakingsbevel omdat het 
van oordeel is dat een bevestiging van de rechtsgeldigheid van dit bevel, in de gegeven 
omstandigheden van de zaak, in feite zou neerkomen op een bekrachtiging van het eerste 
stakingsbevel  buiten de wettelijke  termijn,  het  verval  van het eerste stakingsbevel  zou 
ongedaan maken, en iedere betekenis zou ontnemen aan het wettelijk bepaalde verval.

De enkele door het arrest weerhouden omstandigheden brengen echter geenszins met 
zich dat afbreuk zou gedaan worden aan het verval van het eerste stakingsbevel, of dat het 
recht op rechtszekerheid in het gedrang zou komen.

Het  verval,  van  rechtswege,  van  het  eerste  stakingsbevel  blijft  immers  verworven, 
derwijze dat dit stakingsbevel de betrokkenen niet meer kan beletten de werken desge-
wenst  te  hervatten.  Een tweede  stakingsbevel,  na verval  van een eerste  stakingsbevel, 
ontneemt  dan ook geenszins  elke  betekenis  aan het  wettelijk  bepaalde verval  bij  niet 
bekrachtiging van een eerste stakingsbevel, ook al zijn geen nieuwe inbreuken of omstan-
digheden voorhanden.

Het verval van het eerste stakingsbevel wegens niet bekrachtiging betekent geen impli-
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ciete machtiging tot het verderzetten van de werken ook al vormen die een inbreuk zoals 
bepaald in artikel 146 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de 
ruimtelijke ordening. Het niet bekrachtigen van een stakingsbevel kan immers ingegeven 
zijn door uiteenlopende redenen -vermeende vormelijke of inhoudelijke gebreken van het 
stakingsbevel,  opportuniteitsredenen,  nalatigheid,  ...-  en  kan  bij  de  betrokkene  geen 
gerechtvaardigde verwachtingen doen ontstaan tot het ongehinderd verderzetten van de 
werken.

Noch het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke orde-
ning,  noch het  recht  op  rechtszekerheid,  als  beginsel  van  behoorlijk  bestuur,  beletten 
derhalve dat na een eerste, vervallen stakingsbevel, een tweede stakingsbevel zou gegeven 
worden in zoverre aan de voorwaarden van artikel 154 van het decreet van 18 mei 1999 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening is voldaan.

Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig, op grond van de vaststellingen die het 
bevat, besluiten tot de niet-rechtsgeldigheid van het (tweede) stakingsbevel en derhalve de 
bestreden beschikking bevestigen,  waarbij  verweerders'  vordering in opheffing van het 
bevel tot staking der werken van 10 januari 2003 werd ingewilligd en de opheffing van 
voornoemd bevel werd bevolen (schending van artikel 154 van het decreet van 18 mei 
1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals van toepassing v??r de 
wijziging  bij  artikel  49 van het  decreet van 21 november  2003,  en van het  algemeen 
beginsel van behoorlijk bestuur betreffende het recht op rechtszekerheid).

IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het middel
Over de door de verweerders opgeworpen gronden van niet- ontvankelijkheid :
1. het onderzoek naar de gegrondheid van het middel verplicht het Hof tot een 

onderzoek van feiten, waarvoor het niet bevoegd is;
2. het middel bekritiseert bepaalde redenen als dusdanig niet en het arrest blijft 

wettig verantwoord op grond van die overwegingen :
Overwegende dat het arrest stelt dat "de door (eiser) voorgehouden rechtsgel-

digheid van het tweede bevel, zou, indien de rechter deze rechtsgeldigheid zou 
bevestigen,  in  de  onderhavige  zaak  in  feite  neerkomen op  een  bekrachtiging 
buiten de wettelijke termijn van het eerste bevel, waaraan het tweede bevel gelijk 
is, en dus op het ongedaan maken van het verval van het eerste bevel tot stopzet-
ting.  Dit  zou  iedere  betekenis  aan  het  door  de  wetgever  bepaalde  verval 
ontnemen" en dat "in deze specifieke omstandigheden de eerste rechter terecht 
van oordeel (was) dat het tweede bevel tot stopzetting niet rechtsgeldig was, zij 
het om een te algemeen geformuleerd motief";

Overwegende dat het arrest oordeelt op grond dat het tweede bevel in dezelfde 
bewoordingen  en  met  identiek  dezelfde  redenen  als  deze  opgenomen  in  het 
eerste bevel, is gesteld;

Dat het middel geen onderzoek van feiten vraagt;
Overwegende dat het middel voormelde redenen van het arrest bekritiseert;
Dat de gronden van niet-ontvankelijkheid van het middel niet kunnen worden 

aangenomen;
2. Middel zelf
Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel 154, vijfde lid, 
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van het decreet  van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening, op straffe van verval, het bevel tot staking binnen de acht dagen na de 
kennisgeving van het proces-verbaal aan de personen bedoeld in het derde lid, 
moet worden bekrachtigd door de bevoegde stedenbouwkundige inspecteur; dat 
die  bekrachtiging  bij  aangetekende  brief  ter  kennis  wordt  gebracht  van  de 
personen vermeld in het derde lid;

Dat een niet bekrachtigd bevel tot staking vervalt maar voormeld vijfde lid niet 
uitsluit  dat  na  een  vervallen  bevel  tot  staking  een  tweede  bevel  tot  staking 
bevolen wordt indien dit bevel voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 
154 en het daarbij niet vereist is dat het tweede bevel tot staken gesteund moet 
zijn op nieuwe inbreuken of omstandigheden;

Dat de noodzaak om preventief te kunnen optreden tegen de aantasting van het 
leefmilieu  aldus  aan  de  overheid  de  mogelijkheid  biedt  een  nieuw  bevel  tot 
staking te geven zonder dat de gevolgen van het verval van het eerste bevel voor 
de betrokkene verloren gaan; 

Dat het verval van een bevel tot staking immers geen zekerheid verschaft dat 
geen regelmatig bevel kan volgen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat :
1. op 23 december 2002 de gemeentelijke architect ter plaatse de staking van 

de werken waarvoor op 14 november 2002 een bouwvergunning was verleend, 
gelastte  en  dit  bevel  niet  werd  bekrachtigd  zodat  het  verviel  overeenkomstig 
artikel 154, vijfde lid, van het decreet van 18 mei 1999;

2. op 10 januari 2003 de gemeentelijke architect een tweede maal de staking 
van de werken om identiek dezelfde redenen en in dezelfde bewoordingen als in 
het  proces-verbaal  van  23 december  2002 gelastte  en  de  stedenbouwkundige 
inspecteur het tweede bevel tot stopzetting bekrachtigde op 17 januari 2003;

3. de verweerders bij dagvaarding van 27 januari 2003 de opheffing van het 
bevel tot staking vorderden;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat :
1. het verval van een bevel tot staking van de werken niet betekent dat later 

geen nieuw en regelmatig bekrachtigd bevel  in die zin niet meer zou kunnen 
gegeven worden, gesteund op nieuwe inbreuken of omstandigheden;

2. de rechtsgeldigheid van het tweede bevel zou, indien de rechter deze rechts-
geldigheid  zou  bevestigen,  in  onderhavige  zaak  in  feite  neerkomen  op  een 
bekrachtiging  buiten  de  wettelijke  termijn  van  het  eerste  bevel,  waaraan  het 
tweede bevel gelijk is, en dus het ongedaan maken van het verval van het eerste 
bevel tot stopzetting;

Dat het arrest met deze reden zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel in zoverre 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 
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vernietigde arrest;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

3 november 2005 – 1° Kamer  – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 562

1° KAMER - 4 november 2005

1º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTER OP 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID

2º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP 
EN BETEKENING – VOORBARIG CASSATIEBEROEP

1º Volgens de geest en de algemeenheid van de bewoordingen van art. 1110, eerste lid,  
Ger.W., dat de verwijzing na cassatie regelt, mag het wettelijke gevolg van de verwijzing 
niet beperkt worden tot het onderzoek van het vernietigde dictum, maar moet het gehele 
proces, in zoverre het nog moet worden beslecht, voor de rechter op verwijzing komen1..  
(Art. 1110, Ger.W.)

4º  De  beslissing  van  het  bestreden  arrest  die,  enerzijds,  criteria  omschrijft  over  wier 
relevantie  de  partijen  nog  geen  debat  hebben  gevoerd,  en,  anderzijds,  het  debat 
heropent en de zaak verdaagt om de partijen de gelegenheid te bieden te concluderen  
en te pleiten, is een beslissing alvorens recht te doen, zodat het cassatieberoep dat voor  
de eindbeslissing tegen die beslissing is ingesteld, niet ontvankelijk is2. (Artt. 19 en 1077, 
Ger.W.)

(WAALS GEWEST  T. NEVERLEST n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0074.F – C.04.0089.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest,  op 19 juni 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, rechtdoende na verwijzing ingevolge het 
arrest van het Hof van 24 april 1998.

II. Rechtspleging voor het Hof
Het Hof heeft bij zijn arrest van 23 juni 2005 de cassatieberoepen gevoegd en 

vervolgens de zaak uitgesteld overeenkomstig artikel 1097, derde lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek.

1 Zie Cass., 27 mei 1968, A.C., 1968, 1181 en de noot (3). 
2 Zie Cass., 19 nov. 2001, AR S.00.0126.F, nr 628..
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Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
C.04.0074.F
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
-de artikelen 19, eerste lid, 1082, inzonderheid eerste lid, 1095 en 1110 van het Gerech-

telijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest beslist: “dat er geen sprake van kan zijn de gegrondheid van de 

door  [de  eerste  verweerster]  gevorderde  bijkomende  veroordelingen  te  onderzoeken 
zonder ingelicht te zijn over het beginsel zelf van haar vordering tot uitvoering van het 
werk en over de aard en de gevolgen ervan”.

Grieven
Het bestreden arrest beslist aldus definitief, waarbij het over dat punt de rechtsmacht 

van  het  Hof  van  Beroep  te  Brussel  volledig  uitoefent  (artikel  19,  eerste  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek), dat die vordering tot bijkomende veroordelingen bij dat hof op 
verwijzing aanhangig is gemaakt, ook al bestaat er in de stand van het geding geen grond 
om daarover uitspraak te doen.

Het arrest van 10 maart 1997 van het Hof van Beroep te Luik, echter,
“Ontvangt de hogere beroepen;
stelt de provincie Namen en de b.v.b.a. Bigonville buiten het geding;
Veroordeelt de [eerste verweerster] in de kosten van de beide gedingen ten voordele 

van die twee partijen, kosten bepaald op 27.400 BEF ten voordele van de b.v.b.a. Bigon-
ville  en niet  bepaald  ten  voordele  van  de provincie  Namen,  wegens  ontstentenis  van 
geding ;

Veroordeelt de [tweede verweerster] en (eiser) in solidum tot betaling aan de [eerste 
verweerster] van 1.053.000 BEF vermeerderd met interest tegen de wettelijke rentevoet te 
rekenen van 19 februari 1992 tot algehele betaling;

Houdt  de  uitspraak  aan  betreffende  de  schade  van  de  [eerste  verweerster]  na  30 
september 1992;

Zegt  dat  de  [tweede  verweerster]  en [eiser]  vanaf  de betekening  van  dit  arrest  een 
termijn van drie jaar tijd hebben om, in akkoord met de [eerste verweerster], de nodige 
maatregelen te nemen om nieuwe schadeveroor-zakende overstromingen op de eigendom 
van laatstgenoemde te voorkomen;

Zegt dat de [eerste verweerster], na het verstrijken van die termijn de door de gerechts-
deskundige aanbevolen werken zelf zal mogen uitvoeren en van de [tweede verweerster] 
en van (eiser) de terugbetaling van de kosten van die werken zal kunnen krijgen, nadat zij 
de zaak opnieuw voor het hof [van beroep] zal hebben gebracht;

Veroordeelt de [tweede verweerster] en (eiser) in solidum in de kosten van [de eerste 
verweerster] die als volgt worden bepaald”.

Zodoende neemt het arrest geen enkele beslissing over de door [de eerste verweerster] 
ingestelde vordering tot bijkomende veroordelingen die ertoe strekt vergoeding te krijgen 
voor de verschillende schadegevallen die veroorzaakt zijn door de werken die zij zelf zou 
mogen uitvoeren (verlies van een perceel, waardevermindering van het overige gedeelte 
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en genotstoornis).
Hieruit volgt dat de gedeeltelijke vernietiging, die bij arrest van het Hof van 24 april 

1998 is uitgesproken, niet kon slaan op een onbestaande beslissing betreffende de vorde-
ring tot  bijkomende veroordelingen en dat de bij  voornoemd arrest  van 24 april  1998 
uitgesproken verwijzing bijgevolg geen betrekking kon hebben op het geschil  over die 
vordering.

Door toch te beslissen dat die vordering bij het Hof van Beroep te Brussel aanhangig 
was, heeft het bestreden arrest bijgevolg de omvang van de vernietiging en van de verwij-
zing die werden uitgesproken bij het arrest van het Hof van 24 april 1998 miskend en, 
bijgevolg, de in het middel aangewezen bepalingen geschonden.

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet ;
-de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek ;
-de artikelen 10, 11 en 14 van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaar-

bare waterlopen.
Aangevochten beslissingen 
Het  bestreden  arrest  “bevestigt  de  veroordeling  van  [eiser]  om in  akkoord  met  de 

[tweede  verweerster]  de door de deskundige  aanbevolen  herstellingswerken  stroomop-
waarts en stroomafwaarts van het domein van de [tweede verweerster] uit te voeren en 
grondt die beslissing hierop:

“Dat  de  partijen  het  debat  over  het  optreden  van  (eiser)  in  de  uitvoering  van  de 
noodzakelijke werken stroomopwaarts van de eigendom van de [eerste verweerster] ten 
onrechte  situeren  in  de  context  van  de  wet  van  28  december  1967  betreffende  de 
onbevaarbare  waterlopen,  en  meer  bepaald,  van  de  artikelen  10,  11  en  14  die  een 
omschrijving  geven  van  het  soort  werken  (verbetering  of  wijziging),  alsook  van  de 
verschillende overheden die ze moeten uitvoeren;

Dat het er in deze zaak immers niet om gaat om in theorie vast te stellen wie van de 
Stad of het Gewest het initiatief moet nemen en de kosten dragen van verbeterings- of 
wijzigingswerken van een beek van een dergelijke categorie, maar wel om te bepalen hoe 
de  bewezen  medeaansprakelijken  (Stad  en  Gewest)  van  een  (nog  niet  definitief  vast-
staande) schade die moeten herstellen; dat, m.a.w. het onderzoek niet alleen vanuit het 
administratief recht moet gebeuren, maar naargelang en volgens de criteria van het recht 
van de quasi-delictuele aansprakelijkheid ; dat de Stad en het Gewest, doordat ze mede-
aansprakelijk zijn verklaard voor de schade die de [eerste verweerster] heeft geleden door 
hun fouten die samen hebben bijgedragen tot de totstandkoming van dezelfde schade, en 
bijgevolg verplicht zijn deze in solidum te vergoeden, medeschuldenaars van de vergoe-
ding zijn, ongeacht of deze in natura wordt uitgevoerd (hoofdvordering), dan wel bij equi-
valent (bijkomende vordering) ; dat het Gewest zich dus, met betrekking tot de werken 
aan de beek van de 3de categorie op het grondgebied van de [tweede verweerster], niet 
mag verbergen achter zijn theoretische onbevoegdheid, om te ontkomen aan zijn verplich-
ting tot bijdrage in de schadevergoeding;

Dat uit die redenen volgt dat de [tweede verweerster] en (eiser) overleg moeten plegen 
om de noodzakelijke werken uit te voeren waarmee een einde kan worden gemaakt aan de 
vastgestelde hinder”.

Grieven
Bij het dictum en de redenen, zoals ze in het middel zijn aangewezen, veroordeelt het 

bestreden arrest eiser en [de tweede verweerster] tot vergoeding in natura van de schade 
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die [de eerste verweerster] heeft geleden ten gevolge van de fouten waarvan bewezen is 
dat zij ze hebben begaan.

De administratieve  overheid die,  door een onrechtmatige handeling,  schade aan een 
persoon heeft veroorzaakt, ontkomt zeker niet aan de regel dat die persoon, in beginsel, 
het recht heeft om de vergoeding ervan in natura te eisen.

Zowel een privé-persoon als een administratieve overheid kunnen evenwel slechts tot 
een dergelijke vergoeding in natura worden verplicht, indien zij mogelijk is.

Eiser voerde aan dat een dergelijke vergoeding in natura onmogelijk was omdat hij niet 
bevoegd was de door de deskundige aanbevolen werken uit te voeren, aangezien ze geens-
zins in het kader vielen van de “buitengewone werken van wijziging aan onbevaarbare 
waterlopen” in de zin van de wet van 28 december 1967.

Het bestreden arrest dat, bij de beoordeling of eiser bevoegd is de werken uit te voeren 
waartoe het hem heeft veroordeeld, weigert acht te slaan op de artikelen 10, 11 en 14 van 
de voornoemde wet van 28 december 1967:

1° schendt de voornoemde artikelen 10, 11 en 14 van de wet van 28 december 1967,
2° schendt de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek door een vergoeding 

in natura te bevelen die wettelijk onmogelijk was.
Het bestreden arrest heeft niet nagegaan of eiser de macht en de bevoegdheid had om 

de werken uit te voeren waartoe het hem veroordeelt en stelt aldus op zijn minst het Hof 
niet in staat zijn beslissing te toetsen, zodat het niet regelmatig met redenen is omkleed 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

3. Derde middel
Geschonden wetsbepalingen
- algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst ;
- artikel 1144 van het Burgerlijk Wetboek ;
- artikel 1412bis, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest “beveelt de heropening van het debat met het oog op de hierboven 

omschreven bedoeling” namelijk “om:
1° voorafgaandelijk aan dat onderzoek, te bepalen of de overheid vrijwillig, en volgens 

welke  modaliteiten  en  binnen  welke  termijnen,  de  hoofdveroordeling  zal  uitvoeren, 
waarvan de eventuele niet-uitvoering de bijkomende veroordeling bepaalt;

2° de verschillende,  hierboven opgesomde  feiten te bepalen,  op grond waarvan kan 
worden beslist of de bijkomende vordering, al dan niet, in deze zaak, het beginsel van de 
continuïteit van de openbare dienst zou kunnen aantasten”.

Het bestreden arrest steunt die beslissing hierop:
“Dat het hof van [beroep] van oordeel is dat het beginsel van de continuïteit van de 

openbare dienst niet zal worden miskend wanneer de werken die degene die tot herstel is 
gehouden,  mag  uitvoeren  aangewezen  zijn  om  het  gestelde  doel  te  bereiken,  d.w.z., 
enerzijds de getroffen plaatsen herstellen, anderzijds, latere soortgelijke schadegevallen 
doeltreffend  voorkomen ;  dat  de  werken,  met  andere  woorden,  m.b.t  hun  aard,  hun 
omvang en hun prijs,  in verhouding moeten staan tot het beoogde doel, zijnde op een 
doeltreffende wijze herstellen en voorkomen van de schade die veroorzaakt is door de 
tekortkomingen van de overheid ; dat de getroffen maatregelen,  in een dergelijk geval, 
immers  in  overeenstemming zijn  zowel  met  het  bijzondere  belang van  de benadeelde 
partij – die vergoed wordt – als met het algemeen belang dat de overheid aan de hand van 
gepaste maatregelen dient te vrijwaren;
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(…)
Dat het hof [van beroep] aan de hand van hetgeen het thans weet, niet kan bepalen of de 

werken  die  de  [eerste  verweerster]  vraagt  op  haar  grond  te  mogen  uitvoeren,  beant-
woorden aan de net omschreven criteria en of ze al dan niet het beginsel van de continuï-
teit van de openbare dienst aantasten;

Dat er immers niets wordt gepreciseerd betreffende de aard, de omvang, de prijs en de 
doeltreffendheid van de werken in verhouding tot het beoogde doel;

Dat het hof [van beroep], aangezien het, enerzijds, de technische en financiële modali-
teiten van de door [de eerste verweerster] geplande werken niet kent, en, anderzijds, daar-
omtrent niet het advies van de [tweede verweerster] en van (eiser) heeft ingewonnen, in 
de huidige stand van het geding, die essentiële kwestie niet kan beslechten”.

Grieven
Ingevolge het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst, zijn 

de goederen van een publieke rechtspersoon, in de regel, niet vatbaar voor maatregelen 
van gedwongen tenuitvoerlegging, aangezien dat algemeen beginsel enkel ertoe strekt de 
duurzaamheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren.

Bij de in het middel weergegeven redenen beslist het hof waarnaar de zaak is verwezen 
op definitieve wijze, waarbij het zijn rechtsmacht over dat punt volledig uitoefent (artikel 
19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), “dat het beginsel van de continuïteit van de 
openbare dienst niet zal worden miskend wanneer de werken die degene die tot herstel is 
gehouden, mag uitvoeren aangewezen zijn om het gestelde doel te bereiken, d.w.z., ener-
zijds de getroffen plaatsen herstellen, anderzijds, latere soortgelijke schadegevallen doel-
treffend voorkomen ; dat de werken, met andere woorden, m.b.t hun aard, hun omvang en 
hun prijs, in verhouding moeten staan tot het beoogde doel, zijnde op een doeltreffende 
wijze herstellen en voorkomen van de schade die veroorzaakt is door de tekortkomingen 
van de overheid”.

Die criteria hebben evenwel niets te maken met de vraag of de werken, die het arrest, 
subsidiair, [de eerste verweerster] laat uitvoeren, al dan niet het algemeen rechtsbeginsel 
van de continuïteit van de openbare dienst miskennen door de duurzaamheid van de open-
bare instellingen en van hun werking aan te tasten.

Bijgevolg schendt het bestreden arrest de in het middel aangewezen wetsbepalingen en 
miskent het meer bepaald het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de open-
bare dienst, doordat het zijn toekomstige beslissing verbindt met en afhankelijk maakt van 
het onderzoek van criteria die niets te maken hebben met voornoemd rechtsbeginsel.

C.04.0089.F
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de  artikelen  19,  eerste  lid,  1082,  inzonderheid  eerste  lid,  1095  en  1110  van  het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het  bestreden arrest  wijst  er  eerst  op dat “de  partijen het  erover  oneens zijn  of  de 

vordering  betreffende  de  vergoeding  van  (verweerster)  voor  de  verschillende  soorten 
schade  die  zij  geleden  heeft  door  (de)  werken  (verlies  van  een  perceel, 
waardevermindering van het overige gedeelte en genotstoornis) aanhangig is bij het hof 
van beroep waarnaar de zaak is verwezen, dan wel of zij, aangezien zij door het Hof van 
Beroep te Luik aangehouden werd, bij dat hof aanhangig blijft”, en beslist vervolgens “dat 
er geen sprake van kan zijn de gegrondheid van de door [de eerste verweerster] gevor-
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derde  bijkomende  veroordelingen  te  onderzoeken  zonder  ingelicht  te  zijn  over  het 
beginsel  zelf  van  haar  vordering  tot  uitvoering  van  het  werk  en  over  de  aard  en  de 
gevolgen ervan”.

Grieven
Het bestreden arrest beslist aldus definitief, waarbij het over dat punt de rechtsmacht 

van  het  Hof  van  Beroep  te  Brussel  volledig  uitoefent  (artikel  19,  eerste  lid,  van  het 
Gerechtelijk Wetboek), dat die vordering tot bijkomende veroordelingen bij dat hof op 
verwijzing aanhangig is gemaakt, ook al bestaat er in de stand van het geding geen grond 
om daarover uitspraak te doen.

Het arrest van 10 maart 1997 van het Hof van Beroep te Luik, echter,
“Ontvangt de hogere beroepen;
stelt de provincie Namen en de b.v.b.a. Bigonville buiten het geding ;
Veroordeelt (verweerster) in de kosten van de beide gedingen ten voordele van die twee 

partijen (…) ;
Veroordeelt  (eiseres) en de [tot  bindendverklaring opgeroepen partij]  in solidum tot 

betaling  aan  (verweerster)  van  1.053.000  BEF  vermeerderd  met  de  interest  tegen  de 
wettelijke rentevoet te rekenen van 19 februari 1992 tot algehele betaling ;

Houdt de uitspraak aan betreffende de schade van (verweerster) na 30 september 1992 ;
Zegt dat (eiseres) en [de tot bindendverklaring opgeroepen partij] vanaf de betekening 

van dit arrest een termijn van drie jaar tijd hebben om, in akkoord met (verweerster), de 
nodige  maatregelen  te  nemen  om nieuwe  schadeveroorzakende  overstromingen  op  de 
eigendom van laatstgenoemde te voorkomen ;

Zegt dat (verweerster), na het verstrijken van die termijn, de door de gerechtsdeskun-
dige aanbevolen werken zelf zal mogen uitvoeren en van (eiseres) en van [de tot bindend-
verklaring opgeroepen partij] de terugbetaling van de kosten van die werken zal kunnen 
krijgen, nadat zij de zaak opnieuw voor het hof [van beroep] zal hebben gebracht ;

Veroordeelt (eiseres) en [de tot bindendverklaring opgeroepen partij] in solidum in de 
kosten van (verweerster) die als volgt worden bepaald”.

Zodoende neemt het arrest geen enkele beslissing over de door (verweerster) ingestelde 
vordering tot bijkomende veroordelingen die ertoe strekt vergoeding te krijgen voor de 
verschillende schadegevallen die veroorzaakt zijn door de werken die zij zelf zou mogen 
uitvoeren  (verlies  van  een  perceel,  waardevermindering  van  het  overige  gedeelte  en 
genotstoornis).

Hieruit volgt dat de gedeeltelijke vernietiging, die bij arrest van het Hof van 24 april 
1998 is uitgesproken, niet kon slaan op een onbestaande beslissing betreffende de vorde-
ring tot  bijkomende  veroordelingen  en dat de bij  voornoemd arrest  van 24 april  1998 
uitgesproken verwijzing bijgevolg geen betrekking kon hebben op het geschil over die 
vordering.

Door toch te beslissen dat die vordering bij het Hof van Beroep te Brussel aanhangig 
was, heeft het bestreden arrest bijgevolg de omvang van de vernietiging en van de verwij-
zing die werden uitgesproken bij het arrest van het Hof van 24 april 1998 miskend en, 
bijgevolg, de in het middel aangewezen bepalingen geschonden.

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de openbare dienst ;
- artikel 1144 van het Burgerlijk Wetboek ;
- artikel 1412bis, §1, van het Gerechtelijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest “beveelt de heropening van het debat met het oog op de hierboven 

omschreven bedoeling” namelijk “om te bepalen of 
1°  (...)  of  de  overheid  vrijwillig,  en  volgens  welke  modaliteiten  en  binnen  welke 

termijnen, de hoofdveroordeling zal uitvoeren, waarvan de eventuele niet-uitvoering de 
bijkomende veroordeling bepaalt ;

2° (...) of de bijkomende vordering, al dan niet, in deze zaak, het beginsel van de conti-
nuïteit van de openbare dienst zou kunnen aantasten”.

Het bestreden arrest steunt die beslissing hierop “dat het hof van [beroep] van oordeel 
is dat het beginsel van de continuïteit van de openbare dienst niet zal worden miskend 
wanneer de werken die degene die tot herstel is gehouden, mag uitvoeren aangewezen zijn 
om het gestelde doel te bereiken, d.w.z., enerzijds de getroffen plaatsen herstellen, ander-
zijds,  latere  soortgelijke  schadegevallen  doeltreffend  voorkomen ;  dat  de  werken,  met 
andere woorden, m.b.t hun aard, hun omvang en hun prijs, in verhouding moeten staan tot 
het  beoogde  doel,  zijnde op  een doeltreffende  wijze  herstellen  en voorkomen  van  de 
schade die veroorzaakt is door de tekortkomingen van de overheid; dat de getroffen maat-
regelen, in een dergelijk geval, immers in overeenstemming zijn zowel met het bijzondere 
belang van de benadeelde partij – die vergoed wordt – als met het algemeen belang dat de 
overheid aan de hand van gepaste maatregelen dient te vrijwaren ; (…) dat het hof [van 
beroep]  aan de hand van  hetgeen het  thans weet,  niet  kan bepalen of  de werken  die 
(verweerster)  vraagt  op  haar  grond  te  mogen  uitvoeren,  beantwoorden  aan  de  net 
omschreven criteria en of ze al dan niet het beginsel van de continuïteit van de openbare 
dienst aantasten ; dat er immers niets wordt gepreciseerd betreffende de aard, de omvang, 
de prijs en de doeltreffendheid van de werken in verhouding tot het beoogde doel ; dat het 
hof [van beroep], aangezien het, enerzijds, de technische en financiële modaliteiten van de 
door (verweerster) geplande werken niet kent, en, anderzijds, daaromtrent niet het advies 
van (eiseres) en van de [tot bindendverklaring opgeroepen partij] heeft ingewonnen, in de 
huidige stand van het geding, die essentiële kwestie niet kan beslechten”.

Grieven
Ingevolge het algemeen beginsel van de continuïteit van de openbare dienst,  zijn de 

goederen van een publieke rechtspersoon, in de regel, niet vatbaar voor maatregelen van 
gedwongen tenuitvoerlegging, aangezien genoemd algemeen beginsel enkel ertoe strekt 
de duurzaamheid van de openbare instellingen en van hun werking te verzekeren;

Bij de in het middel weergegeven redenen beslist het hof waarnaar de zaak is verwezen 
op definitieve wijze, waarbij het over dat punt zijn rechtsmacht volledig uitoefent (artikel 
19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek), “dat het beginsel van de continuïteit van de 
openbare dienst niet zal worden miskend wanneer de werken die degene die tot herstel is 
gehouden, mag uitvoeren aangewezen zijn om het gestelde doel te bereiken, d.w.z., ener-
zijds de getroffen plaatsen herstellen, anderzijds, latere soortgelijke schadegevallen doel-
treffend voorkomen ; dat de werken, met andere woorden, m.b.t hun aard, hun omvang en 
hun prijs, in verhouding moeten staan tot het beoogde doel, zijnde op een doeltreffende 
wijze herstellen en voorkomen van de schade die veroorzaakt is door de tekortkomingen 
van de overheid”.

Die criteria hebben evenwel niets te maken met de vraag of de werken, die het arrest, 
subsidiair,  verweerster  laat  uitvoeren,  al  dan  niet  het  algemeen rechtsbeginsel  van  de 
continuïteit van de openbare dienst miskennen door de duurzaamheid van de openbare 
instellingen en van hun werking aan te tasten.

Bijgevolg schendt het bestreden arrest de in het middel aangewezen wetsbepalingen en 
miskent het meer bepaald het algemeen rechtsbeginsel van de continuïteit van de open-
bare dienst, doordat het zijn toekomstige beslissing verbindt met en afhankelijk maakt van 
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het onderzoek van criteria die niets te maken hebben met voornoemd rechtsbeginsel.
IV.Beslissing van het Hof
Gelet op de arresten van het Hof van 24 april 1998 en 23 juni 2005;
Betreffende  de  ontvankelijkheid  van  beide  cassatieberoepen  in  zoverre  ze 

gericht zijn tegen de beslissing van het bestreden arrest die de heropening van 
het debat beveelt:

Overwegende dat, luidens artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek, voorzie-
ning in cassatie tegen vonnissen alvorens recht te doen, slechts open staat na het 
eindvonnis ;

Dat, volgens artikel 19, eerste lid, van dat wetboek, het vonnis een eindvonnis 
is  in  zoverre  daarmee  de  rechtsmacht  van  de  rechter  over  een  geschilpunt 
volledig uitgeoefend is ;

Overwegende dat  het  bestreden arrest  de naamloze vennootschap Neverlest 
geenszins  toestemming geeft  om zelf  de werken  op haar  grond uit  te voeren 
ingeval de eisers dit niet doen, maar louter en alleen de heropening van het debat 
beveelt nadat het erop heeft gewezen “dat het hof [van beroep], aan de hand van 
hetgeen het thans weet, niet kan bepalen of [die] werken […] beantwoorden aan 
de criteria” die het voorheen had omschreven en “of ze bijgevolg al dan niet het 
beginsel van de continuïteit van de openbare dienst aantasten” ; 

Dat de beslechting van dat geschilpunt niet noodzakelijkerwijs voortvloeit uit 
de criteria die vermeld zijn in de redenen waartegen het derde middel van het 
cassatieberoep van het Waals Gewest en het tweede middel van de stad Namen 
opkomen ; 

Dat het bestreden arrest, door die criteria te vermelden, over wier relevantie de 
partijen nog geen debat hebben gevoerd,  de rechtsmacht van het rechtscollege 
van het hof van beroep over het geschilpunt waarover die partijen het oneens 
zijn, niet volledig uitoefent ;

Dat zijn beslissing om de heropening van het debat te bevelen een beslissing 
alvorens recht te doen is waartegen niet onmiddellijk cassatieberoep kan worden 
ingesteld ;

Dat, in zoverre, de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn ;
Betreffende het eerste middel van elk cassatieberoep
Overwegende dat uit het arrest van 10 maart 1997 van het Hof van Beroep te 

Luik blijkt dat de eerste verweerster, voor dat rechtscollege, vroeg of zij ingeval 
“die [partijen] binnen drie jaar na het te wijzen arrest, niet zelf de aanpassings-
werken zouden hebben uitgevoerd die de gerechtelijk deskundige in zijn verslag 
omschrijft”, “de toestemming zou krijgen om zelf op haar gronden een storm-
bekken in te richten op kosten van de stad Namen […] en het Waals Gewest”; 
dat zij tevens van laatstgenoemden de veroordeling vorderde om haar verschei-
dene  bedragen  te  betalen  “die  overeenstemden  met  de  tegenwaarde  van  het 
perceel waarop de werken zouden worden uitgevoerd”, de “waardevermindering 
van  het  overblijvende  gedeelte  van  [haar]  eigendom” en  de  “schade  geleden 
tijdens de duur […] van de werkzaamheden, geraamd op een jaar” ;
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Dat  het  Hof van Beroep  te Luik,  bij  dat  arrest  “gezegd (heeft)  dat  de stad 
Namen en het Waalse Gewest, vanaf de betekening van dit arrest een termijn van 
drie jaar hebben om, in akkoord met de [eerste verweerster], de nodige maatre-
gelen  te  nemen  om  nieuwe  schadeveroorzakende  overstromingen  op  de 
eigendom van laatstgenoemde te voorkomen” en “dat de [eerste verweerster] na 
het verstrijken van die termijn de door de gerechtelijk deskundige aanbevolen 
werken zelf z[ou] mogen uitvoeren en van de stad Namen en van het Waalse 
Gewest de terugbetaling van de kosten van die werken zal kunnen krijgen, nadat 
zij de zaak opnieuw voor het hof [van beroep] zal hebben gebracht”; dat dat hof 
geen uitspraak heeft gedaan over de schade die de eerste verweerster beweerde te 
zullen moeten leiden indien zij zelf die werken zou moeten uitvoeren ;

Overwegende dat het Hof, bij voornoemd arrest van 24 april 1998, het arrest 
van het Hof van Beroep te Luik heeft vernietigd in zoverre het, “wat het Waals 
Gewest betreft, […] betrekking h[ad] op de uit te voeren werken op de waterloop 
waarvoor de stad Namen als enige bevoegd zou zijn, en, wat [die] beide [eisers] 
betreft, […] het beslist[e] dat de [eerste] verweerster, bij het verstrijken van de 
termijn die het h[ad] vastgesteld, zelf de door de deskundige aanbevolen werken 
z[ou] mogen uitvoeren”, en “de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel” heeft verwezen ;

Overwegende dat het Hof, wanneer  het, in geval  van gedeeltelijke vernieti-
ging, de zaak in beperkte mate verwijst, hiermee bedoelt dat het niet-bestreden of 
niet-vernietigde dictum van de beslissing die aan zijn toezicht is voorgelegd, dat 
kracht van gewijsde heeft, niet meer ter discussie mag worden gesteld voor de 
rechter op verwijzing ;

Dat volgens de geest  en de algemeenheid van de bewoordingen van artikel 
1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de verwijzing 
wordt bevolen, het wettelijke gevolg van de verwijzing niet beperkt mag worden 
tot het onderzoek van het vernietigde dictum, maar het gehele proces voor de 
rechter op verwijzing moet komen ;

Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, dat door op verwijzing te 
oordelen dat het kennisneemt van “de vordering betreffende de vergoeding van 
[de eerste verweerster] en de verschillende schadegevallen die veroorzaakt zijn 
door de werken” die zij zelf zou mogen uitvoeren, terwijl het Hof van Beroep te 
Luik  geen  uitspraak  had  gedaan  over  die  vordering  die  noodzakelijkerwijs 
verbonden was met het vernietigde dictum van zijn arrest van 10 maart 1997 dat 
de uitvoering van die werken toestond onder de voorwaarden die het omschreef, 
geen van de in de middelen aangewezen wetsbepalingen heeft geschonden ;

Dat ze niet kunnen worden aangenomen ;
Betreffende het tweede middel van het cassatieberoep A.R. nr. C.04.0074.F :
Overwegende dat het herstel in natura van de schade die een persoon lijdt ten 

gevolge van een fout alleen kan worden bevolen als dat herstel mogelijk is ;
Overwegende dat het middel staande houdt dat het herstel in natura in deze 

zaak  onmogelijk  is,  aangezien  eiser  volgens  de  wet  van  28  december  1967 
betreffende de onbevaarbare waterlopen niet bevoegd is voor de uitvoering van 
de werken waartoe zij door het arrest wordt veroordeeld ;
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Overwegende dat uit de artikelen 10, 11 en 14 van die wet weliswaar volgt dat 
buitengewone werken van verbetering die betrekking hebben op waterlopen van 
de derde categorie onder de bevoegdheid van de gemeenten vallen en dat buiten-
gewone werken van wijziging van onbevaarbare waterlopen onder de bevoegd-
heid van het Gewest vallen ;

Dat uit de in die bepalingen vastgelegde verdeling van bevoegdheden evenwel 
niet voortvloeit uit dat eiser in de juridische onmogelijkheid verkeert om de door 
verweerster geleden schade in natura te herstellen ;

Overwegende dat het arrest, door te oordelen dat de partijen de artikelen 10, 11 
en 14 van de wet van 28 december 1967 ten onrechte aanvoeren, zijn beslissing 
om eiser  te  veroordelen  om de  door  de  deskundige  aanbevolen  herstellings-
werken uit  te voeren,  regelmatig met redenen omkleedt en naar  recht  verant-
woordt ;

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

4 november 2005 – 1° Kamer   –  Voorzitter:  de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Gérard..

Nr. 563

1° KAMER - 4 november 2005

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GOEDEREN - VERZENDING EN 
VERVOER - BEWIJSKRACHTIGE DOCUMENTEN - AARD - BEZIT - OVERLEGGING - VOORWAARDE

De opsomming in art. 3, K.B. nr 52 van 29 dec. 1992 van de noodzakelijke bewijskrachtige  
documenten waaruit  de echtheid van de verzending of  het  vervoer van de goederen  
blijkt,  dient  slechts als  voorbeeld zodat  andere  documenten niet  uitgesloten zijn  voor  
zover ze te allen tijde in het bezit van de verkoper zijn en aan de bevoegde ambtenaar  
kunnen worden getoond. (Art. 3, K.B. nr 52 van 29 dec. 1992)

(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën  T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0367.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 39bis, 1°, van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde;
- de artikelen 1 tot 3 van het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, genomen 

ter uitvoering van de artikelen 39bis en 40, § 1, 1°, b, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde, betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen 
en de ermee gelijkgestelde handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwer-
vingen van goederen op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Met bevestiging van het vonnis van de eerste rechter vernietigt het arrest het litigieuze 

dwangbevel dat op 28 april 2000 door het tweede BTW-ontvangkantoor van Charleroi 
tegen verweerder is uitgevaardigd en gegrond is op het feit dat verweerder op 20 januari 
1997 bij een vennootschap Amoco met zetel te Luxemburg een lot banden heeft gekocht 
tegen  de prijs  van 760.000 BEF zonder  toepassing van  de BTW (intracommunautaire 
verkoop, artikelen 39bis en 40, §1, 1°, b, van het BTW-Wetboek.) terwijl hij onmogelijk 
het bewijs kan leveren dat de goederen daadwerkelijk binnen de Gemeenschap zijn uitge-
voerd.

De aangevochten redenen van de beslissing zijn de volgende:
"  om  de  echtheid  te  betwisten  van  de  intracommunautaire  levering  van  de  door 

(verweerder) doorverkochte goederen, voert de Belgische Staat geen enkel argument aan 
dat de eerste rechter nog niet op gepaste en volledige wijze, met oordeelkundige redenen 
die het hof (van beroep) overneemt, heeft beantwoord".

In zijn vonnis van 28 maart 2002 had de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen geoor-
deeld:

"  dat  (eiser) staande houdt dat de  wederverkoop aan de BTW moet  worden  onder-
worpen op grond dat (verweerder)  het bewijs  van de intracommunautaire  levering niet 
geleverd heeft door een vervoerdocument, een contract, een betalingsbewijs of een ander 
document dat de werkelijkheid van de intracommunautaire levering aantoont.

dat de rechtbank, in deze omstandigheden van de zaak, erop wijst :
- dat een contante betaling, waarbij dus een van een derde afkomstig betalingsdocument 

ontbreekt, algemeen gezien en behoudens bijzondere gevallen, geen werkzame grief kan 
opleveren;

- dat een 'cash' betaling in se niet verdacht is; dat het zelfs de uiting is van een gezonde 
commerciële exploitatie die gerechtvaardigd is om het mogelijke risico van het faillisse-
ment van de koper na de levering te vermijden;

- dat er evenmin sprake is van een vervoerdocument wanneer, zoals hier, de Luxem-
burgse koper zelf de in België aangekochte goederen komt ophalen;

- dat een contract in de zin van een instrumentum niet door de handelsgebruiken wordt 
voorgeschreven en in deze zaak evenmin gerechtvaardigd is;

- dat de diensten van (eiser) niet preciseren welk ander door een reglement opgelegd 
document (verweerder) voor die verrichting had moeten opmaken of ontvangen;
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-  dat  (verweerder)  een attest  overlegt  afkomstig  van  de Luxemburgse  koper  die  de 
goederen naar zijn bedrijf in Luxemburg heeft verzonden;

dat, gelet op die gegevens, ervan uit moet worden gegaan dat (verweerder) geen andere 
gegevens kon voorleggen dan die welke hij had voorgelegd om de intracommunautaire 
levering te bewijzen;

Dat zulks des te meer het geval is daar het administratief onderzoek zich niet met die 
Luxemburgse klant heeft ingelaten, zodat er geen enkel gegeven wordt voorgelegd over 
zijn gebrek aan 'fiscaal fatsoen'".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Artikel 39bis van het BTW-Wetboek bepaalt
"Van de belasting zijn vrijgesteld : 
1° de leveringen van goederen door de verkoper, andere dan een belastingplichtige die 

de  regeling  geniet  bepaald  in  artikel  56,  §2,  door  de  afnemer  of  voor  hun  rekening 
verzonden of vervoerd buiten België maar binnen de Gemeenschap, die worden verricht 
voor een andere belastingplichtige, of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die 
als zodanig optreden in een andere Lidstaat en die er aldaar toe gehouden zijn hun intra-
communautaire verwervingen van goederen aan de belasting te onderwerpen, voor zover 
die leveringen van goederen niet onderworpen zijn aan de bijzondere regeling van belas-
tingheffing over de winstmarge ingesteld bij artikel 58, §4".

Ter uitvoering van dat artikel, bepaalt het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 
1992 :

"Artikel 1 : De in artikel 39bis van het Wetboek bedoelde vrijstellingen zijn afhankelijk 
van het bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten België maar binnen de 
Gemeenschap. 

Artikel 2 : De in artikel 39bis, eerste lid, 1°, van het Wetboek bedoelde vrijstelling is 
bovendien afhankelijk van het bewijs dat de levering geschiedt voor een belastingplich-
tige of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die voor de belasting over de toege-
voegde waarde geïdentificeerd is in een andere Lidstaat. 

Artikel 3 : De verkoper moet te allen tijde in het bezit zijn van alle stukken waaruit de 
echtheid van de verzending of het vervoer van de goederen blijkt; hij moet ze op ieder 
verzoek van de met  de controle van de belasting over de toegevoegde waarde belaste 
ambtenaren overleggen.  Die stukken  zijn  onder meer  de contracten,  de bestelbons,  de 
vervoerdocumenten en de betalingsstukken.

Door of vanwege de Minister van Financiën kan eveneens het uitreiken van andere 
stukken worden voorgeschreven, inzonderheid indien de goederen door de koper of voor 
zijn rekening worden meegenomen."

De  in  die  bepalingen  vermelde  voorwaarden  voor  vrijstelling  van  de  belastingen 
moeten strikt worden nageleefd aangezien ze ertoe strekken fraude te voorkomen.

Bijgevolg vermocht de rechter niet van de bepalingen af te wijken en verweerder een 
recht op vrijstelling van de belasting toe te  kennen ondanks het ontbreken van docu-
menten, op grond dat de verkochte banden cash zijn betaald en de goederen door de koper 
zijn opgehaald, voor welke verrichting gewoonlijk geen documenten worden opgesteld 
Het doet eveneens niet ter zake dat verweerder naderhand een "attest" van de Luxem-
burgse koper heeft kunnen overleggen.

Indien verweerder de vrijstelling waarin artikel 39bis, 1°, van het BTW-Wetboek, voor-
ziet, had willen genieten, had hij al bij de verkoop en op de dag van de controle bij hem 
op 2 maart  1999,  dus meer dan twee jaar na de verkoop van de banden,  in het bezit  



2126 HOF VAN CASSATIE 4.11.05 - Nr. 563 

moeten zijn van documenten waaruit bleek dat de goederen wel degelijk naar een andere 
Lidstaat van de Europese Gemeenschap waren verzonden of vervoerd (zie artikel 3 van 
het vorenaangehaalde koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992).

Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat verweerder ondanks de afwezigheid 
van die documenten de echtheid van een intracommunautaire verkoop heeft bewezen en 
dat hij vrijstelling van de belasting op die verkoop kan genieten, de in de aanhef van het 
middel  aangewezen  bepalingen schendt,  en meer  bepaald artikel  3  van  het  koninklijk 
besluit nr. 52 van 29 december 1992 en met uitzondering van artikel 149 van de Grondwet 
van de artikelen 1319, 1320 et 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 39bis, eerste lid, 1°, van het BTW-Wetboek, 

van de belasting zijn vrijgesteld de leveringen van goederen door de verkoper, 
andere dan een belastingplichtige die de regeling geniet bepaald in artikel 56, §2, 
door de afnemer of voor hun rekening verzonden of vervoerd buiten België maar 
binnen de Gemeenschap, die worden verricht voor een andere belastingplichtige, 
of voor een niet-belastingplichtige rechtspersoon, die als zodanig optreden in een 
andere  Lidstaat  en  die  er  aldaar  toe  gehouden  zijn  hun  intracommunautaire 
verwervingen  van goederen  aan  de belasting te  onderwerpen,  voor zover  die 
leveringen van goederen niet onderworpen zijn aan de bijzondere regeling van 
belastingheffing over de winstmarge ingesteld bij artikel 58, §4;

Dat het koninklijk besluit nr. 52 van 29 december 1992, genomen ter uitvoe-
ring van de artikelen 39bis en 40, §1, 1°, b, van het BTW-Wetboek, betreffende 
de  intracommunautaire  leveringen  van  goederen  en  de  ermee  gelijkgestelde 
handelingen, alsook betreffende intracommunautaire verwervingen van goederen 
op het  stuk van de belasting over  de toegevoegde waarde,  in  artikel  1 ervan 
bepaalt dat in artikel 39bis van het Wetboek bedoelde vrijstellingen afhankelijk 
zijn van het bewijs dat de goederen verzonden of vervoerd zijn buiten België 
maar binnen de Gemeenschap en, in artikel 3, dat de verkoper te allen tijde in het 
bezit moet zijn van alle stukken waaruit de echtheid van de verzending of het 
vervoer  van  de  goederen  blijkt;  dat  hij  ze  op  ieder  verzoek  van  de  met  de 
controle van de belasting over de toegevoegde waarde belaste ambtenaren moet 
overleggen  en  dat  die  stukken  onder  meer  de  contracten,  de  bestelbons,  de 
vervoerdocumenten en de betalingsstukken zijn;

Overwegende  dat  die  bepalingen  de  noodzakelijke  bewijskrachtige  docu-
menten  weliswaar  slechts  als  voorbeeld  vermelden  en  niet  uitsluiten  dat  de 
verkoper de echtheid van de verzending of het vervoer aantoont aan de hand van 
andere documenten dan die welke daar zijn vermeld, maar dat die documenten te 
allen tijde in het bezit van de verkoper moeten zijn en aan de bevoegde ambte-
naar moeten kunnen worden getoond;

Overwegende dat het arrest,  met overneming van de gronden van de eerste 
rechter, vaststelt dat verweerder een lot banden heeft verkocht aan de vennoot-
schap naar  Luxemburgs recht  Amoco en dat  hij  "een attest afkomstig van de 
Luxemburgse  koper  die  de  goederen  naar  een  bedrijf  in  Luxemburg  heeft 
verzonden" overlegt;

Dat het arrest, dat niet vaststelt dat het door verweerder overgelegde document 
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niet in het bezit was op het tijdstip dat bij hem een controle werd uitgevoerd door 
ambtenaren van de BTW-administratie, zijn beslissing dat verweerder de vrijstel-
ling  van  de  belasting  op  de  litigieuze  verkoop  kan  genieten,  niet  naar  recht 
verantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is;
En  overwegende  dat  er  geen  grond  bestaat  tot  onderzoek  van  het  tweede 

onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het dwangbevel vernietigt dat op 

28 april 2000 door de BTW-administratie ten laste van verweerder werd uitge-
vaardigd  betreffende  de  verkoop  van  goederen  aan  de  vennootschap  naar 
Luxemburgs recht Amoco, en het uitspraak doet over de kosten;

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest;

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

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

4 november 2005 – 1° Kamer  –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal  –  Advo-
caten: mrs. De Bruyn en Simont.

Nr. 564

1° KAMER - 4 november 2005

ERFDIENSTBAARHEID - HOGER GELEGEN ERF - LAGER GELEGEN ERF - WATEREN - 
NATUURLIJKE AFLOOP - MODDER - VERZWARING VAN DE ERFDIENSTBAARHEID - BEGRIP

Het  gebruik  dat  een landbouwer  maakt  van een hoger  gelegen erf  overeenkomstig de 
bestemming ervan is geen verzwaring van de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf 
waarop modder terechtkomt die wordt meegevoerd met het water dat op natuurlijke wijze 
van het hoger gelegen erf afloopt. (Art. 640, B.W.)

(P. e.a. T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0550.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  17  mei  2004  in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eisers ontvankelijk maar niet-

gegrond.
Het beslist meer bepaald dat de eisers de dienstbaarheid van de natuurlijke afloop van 

water moeten gedogen ten voordele van verweerders erf omdat het wel degelijk om een 
natuurlijke  afloop  van  water  gaat  en  omdat  verweerder  de  erfdienstbaarheid  niet 
verzwaard heeft.

Het motiveert die beslissing aan de hand van de onderstaande overwegingen: 
"Artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat het lager gelegen erf gehouden is het 

water te ontvangen dat afkomstig is van hoger gelegen erven, d.w.z. het water dat volgens 
de natuurlijke helling van de bodem afloopt buiten toedoen van de mens. Het maakt geen 
onderscheid naargelang het aflopende water al dan niet andere elementen bevat (modder, 
zand, enz) die erdoor worden meegevoerd.

Op grond van de omstandigheid dat de grond bebouwd wordt, kan de toepassing van 
artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek niet worden uitgesloten door te oordelen dat de 
afloop  niet  meer  natuurlijk  is  maar  wel  beïnvloed  wordt  door  toedoen  van  de  mens. 
Bepaalde gronden zijn immers van nature voor landbouw bestemd en het water dat ervan 
afloopt wordt beschouwd als natuurlijk aflopend water, ook al heeft de landbouw enigs-
zins de richting gewijzigd die de natuur aan het water had gegeven (in die zin, onder meer 
J. Hansenne, Les biens, II, 1175; De Page, Dl. VI, nr. 534).

De afloop van modderig water afkomstig van het hoger gelegen erf (van verweerder) 
naar het lager gelegen erf (van de eisers) moet dus worden beschouwd als een natuurlijke 
afloop in de zin van artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek, buiten 's mensens toedoen.

In deze zaak loopt het water op natuurlijke wijze af van het (aan verweerder) behorende 
hoger gelegen erf naar het (aan de eisers) behorende lager gelegen erf en de modder die 
door dat water wordt meegevoerd maakt, wegens de hogere ligging van de grond, deel uit 
van die natuurlijke afloop bij hevige regen.

Het is niet bewezen dat (verweerder) ertoe bijgedragen heeft de erfdienstbaarheid van 
het lager gelegen erf (van de eisers) te verzwaren. Het gebruik dat een landbouwer maakt 
van een akker overeenkomstig de bestemming ervan kan immers niet worden beschouwd 
als een verzwaring van de erfdienstbaarheid (J. Hansenne, op. cit., 83).

Het  bestaan  van  moderne  technieken  om de  concentratie  van  water  op  landbouw-
gronden te vermijden, wordt niet betwist maar heeft in deze zaak geen weerslag op het 
onderzoek naar de aansprakelijkheid.

(...)
Door aan de achterzijde van hun eigendom een muurtje te bouwen dat de afloop van het 

water verhindert, hebben (de eisers) (artikel 640, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek) 
geschonden en dragen zij de gevolgen ervan: het veroorzaakt een onnatuurlijke ophoping 
van modder waardoor regelmatig schade aan hun eigendom ontstaat".

Grieven 
1. De rechter oordeelt, enerzijds, dat er wel degelijk een natuurlijke afloop is van water, 

"buiten 's mensen toedoen" (artikel 640, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek) en, ander-
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zijds, dat (verweerder) de erfdienstbaarheid niet verzwaard heeft (artikel 640, derde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek).

Aldus schendt de rechter artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek doordat hij het begrip 
"natuurlijke afloop" en het begrip "verzwaring" schendt.

De eisers voerden in conclusie aan " dat het duidelijk is dat het fenomeen,  waar bij 
hevige regen, een bepaald percentage van meegevoerde bodembestanddelen wordt over-
schreden,  niet  langer  beschouwd  kan  worden  als  dat  bedoeld  in  artikel  640  van  het 
Burgerlijk Wetboek (...); dat het water sedimenten en modder bevat en dat de hoeveelheid 
daarvan rechtstreeks in verband staat met het ingrijpen van de mens, met de aangewende 
landbouwtechnieken:  niet  louter  maïsteelt  maar  ook  de  enorme  oppervlakte  van  het 
perceel dat op homogene wijze, zonder geen enkel compromis wordt bebouwd (...); dat 
vast  staat dat de (eisers) zonder het menselijk ingrijpen aan het hoger gelegen erf een 
dergelijke modderstroom en burenhinder niet zou moeten ondergaan".

2. Door eerst vast te stellen dat "op grond van de omstandigheid dat de grond bebouwd 
wordt, de toepassing van artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek niet kan worden uitge-
sloten door te oordelen dat de afloop niet meer natuurlijk is maar wel beïnvloed wordt 
door toedoen van de mens.  Bepaalde gronden zijn immers  van nature  voor  landbouw 
bestemd en het water dat ervan afloopt wordt beschouwd als natuurlijk aflopend water, 
ook al heeft de landbouw enigszins de richting gewijzigd die de natuur aan het water had 
gegeven"  en vervolgens  dat  "de  afloop  van  modderig  water  afkomstig  van  het  hoger 
gelegen erf [van verweerder] naar het lager gelegen erf (van de eisers) dus moet worden 
beschouwd  als  een  natuurlijke  afloop  in  de  zin  van  artikel  640  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, buiten 's mensens toedoen", miskent het bestreden vonnis het begrip " natuur-
lijke afloop" door niet in concreto na te gaan in welke mate het menselijk ingrijpen de 
aard van die afloop had kunnen wijzigen.

Het is niet voldoende vast te stellen dat, als het erf van nature voor landbouw bestemd 
is, er dan sprake is van een natuurlijke afloop van het water ervan. De bebouwing van een 
erf is immers in se een menselijk ingrijpen en er moet dus worden nagegaan in welke 
mate de gevolgen van het menselijk ingrijpen niet verder gaan dan hetgeen als een natuur-
lijke afloop kan worden beschouwd.

3. Het vonnis oordeelt dat "het niet bewezen is dat (verweerder) ertoe bijgedragen heeft 
de erfdienstbaarheid van het lager gelegen erf (van de eisers) te verzwaren. Het gebruik 
dat  een  landbouwer  maakt  van  een  akker  overeenkomstig  de  bestemming  ervan  kan 
immers niet worden beschouwd als een verzwaring van de erfdienstbaarheid".

Door dat te zeggen miskent de rechter het begrip " verzwaring", aangezien hij uitsluit 
dat  er  sprake  is  van  een verzwaring  van  de erfdienstbaarheid  ingeval  van  natuurlijke 
afloop van het water zonder na te gaan of het ingrijpen van verweerder "de natuurlijke 
afloop"  niet  zwaarder  om  te  dragen  heeft  gemaakt.  Artikel  640  van  het  Burgerlijk 
Wetboek maakt immers een onderscheid tussen het bestaan van een erfdienstbaarheid van 
natuurlijke  afloop  van  water  die  gedoogd  moet  worden,  en  de  verzwaring  ervan,  die 
verboden is. Door uit het bestaan van een " natuurlijke afloop" af te leiden dat er geen " 
verzwaring" is, schendt de rechter artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek dat doelt op 
twee onderscheiden onderstellingen en niet op twee samenvallende gevallen.

4. Door bovendien te zeggen dat (verweerder) "zijn grond al dertig jaar lang bewerkt 
zonder bijzondere verandering van techniek", verklaart de rechter dat het ontbreken van 
een  verandering  van  techniek  volstaat  om elke  verzwaring  in  de  zin  van  voornoemd 
artikel te voorkomen, terwijl integendeel concreet moet worden nagegaan of de veroor-
zaakte hinder al dan niet is toegenomen. De eisers hebben de rechter voldoende elementen 
in die zin aangereikt.

Om na te gaan of er sprake is van een " verzwaring" moet immers worden gelet op de 
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omvang van de hinder voor de buurman. Er is geen sprake van verzwaring als er weinig 
of geen bijkomende schade is. In geval van merkelijke schade echter wordt er anders over 
geoordeeld  (R.  Derine,  F.  Van  Neste  en  H.  Vandenberghe,  Zakenrecht,  deel  IB, 
Antwerpen, Standaard, 1974, p. 588-589, nr. 314).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 640, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

lager gelegen erven jegens de hoger liggende erven gehouden zijn het water te 
ontvangen dat daarvan buiten 's mensen toedoen natuurlijk afloopt;

Dat, ingevolge het derde lid van dat artikel, de eigenaar van het hoger gelegen 
erf  niets  mag  doen  waardoor  de  erfdienstbaarheid  van  het  lager  gelegen  erf 
verzwaard wordt;

Overwegende dat de appèlrechters, door te beslissen dat verweerder geenszins 
aansprakelijk kan worden verklaard voor de afloop van modder die afkomstig is 
van zijn landbouwgrond op de eigendom van de eisers op grond dat "in deze 
zaak  het  water  op  natuurlijke  wijze  afloopt  van  het  hoger  gelegen  erf  (van 
verweerder) naar het lager gelegen erf (van de eisers, dat) de modder die door dat 
water wordt meegevoerd, wegens de hogere ligging van de grond, deel uitmaakt 
van  die  natuurlijke  afloop  bij  hevige  regen  (en  dat  het)  niet  bewezen  is  dat 
(verweerder) ertoe bijgedragen heeft de erfdienstbaarheid van het lager gelegen 
erf  (van de eisers)  te verzwaren,  (aangezien)  het  gebruik  dat  een landbouwer 
maakt  van  een  akker  overeenkomstig  de  bestemming ervan  immers  niet  kan 
worden  beschouwd  als  een  verzwaring  van  de  erfdienstbaarheid",  een  juiste 
toepassing hebben gemaakt van artikel 640 van het Burgerlijk Wetboek;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En dat de verwerping van het cassatieberoep de vordering tot bindendverkla-

ring van het arrest doelloos maakt;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt  het  cassatieberoep  en de vordering tot  bindendverklaring  van het 

arrest;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

4 november 2005 – 1° Kamer  –  Voorzitter:  de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter –
Verslaggever: de h. Fettweis  Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 565

1° KAMER - 4 november 2005

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - VOOR BESLAG VATBAAR GOED - 
TEGELDEMAKING - VERDELING - VOORRECHT VAN DE SCHATKIST - SALDO - PONDSPONDSGEWIJS

Bij  de  verdeling  na  de  tegeldemaking  op  initiatief  van  de  schuldbemiddelaar  van  alle  
goederen  die  voor  beslag  in  aanmerking  komen,  moeten  de  wettelijke  redenen  van 
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voorrang in acht worden genomen, terwijl voor de aanzuivering van het saldo de regel  
van de gelijkheid van de schuldvorderingen geldt1..(Art. 1675/13, § 1, eerste lid, eerste en 
tweede streepje, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT – Min.v. Financiën T. S. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0595.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 september 2004 door het 

Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1675/13, § 1, eerste lid, eerste streepje, 1675/13, § 1, eerste lid, tweede 

streepje, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 7, 8, 9 en 19, in fine, van de wet van 16 december 1851 tot herziening van 

het hypothecair stelsel die titel XVIII van Boek III van het Burgerlijk Wetboek vormen;
- de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen 
De beslissing zegt voor recht dat de opbrengst van de verkoop van het pand van de 

verweerders, na de schadeloosstelling van hypothecaire schuldeiser, naar evenredigheid 
moet worden verdeeld, zonder rekening te houden met het voorrecht van de Schatkist, 
bedoeld in de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
beschikt bijgevolg afwijzend op eisers hoger beroep tegen het vonnis van 12 januari 2004 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, beslagkamer, en laat zijn kosten te zijnen 
laste, op grond dat:

"(eiser) voert aan dat artikel 1675/13, § 1, eerste streepje, van het Gerechtelijk Wetboek 
bepaalt dat,  wanneer  de goederen die voor  beslag in aanmerking komen,  te gelde zijn 
gemaakt,  de  verdeling  van  de  verkoopopbrengst  plaats  heeft  met  inachtname  van  de 
gelijkheid van de schuldeisers onverminderd de wettige redenen van voorrang en dat de 
verdeling van de opbrengst van de verkoop van de te gelde gemaakte goederen gebeurt 
met inachtname van de wettige redenen van voorrang, waarbij het eventueel nog verschul-
digd saldo het voorwerp  uitmaakt  van een collectieve schuldenregeling zodat,  in deze 
zaak, het saldo van de verkoopprijs, namelijk 9.745,75 euro, verdeeld moet worden met 
inachtname van de wettige redenen van voorrang, meer bepaald met die van de Schatkist, 
zoals bedoeld in de artikelen 422 en 423 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992;

de regel van de gelijkheid van de schuldeisers uitdrukkelijk vermeld wordt  in voor-
noemd artikel 1675/13, § 1, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek; dit impliceert 
dat,  in tegenstelling tot het geval  bedoeld in het tweede streepje, geen rekening wordt 
gehouden met de voorrang die een schuldeiser met een algemeen voorrecht, zoals eiser, 

1 Zie Cass., 22 juni 2001, AR C.00.0662.N, nr 394 en concl. adv.-gen. m.o. D. THIJS.
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geniet;
uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de wetgever geoordeeld heeft dat, bij een gerechte-

lijke aanzuiveringsregeling van het na uitwinning nog resterend saldo, het verbreken van 
de gelijkheid tussen de schuldeisers ten voordele van algemeen bevoorrechte schuldeisers 
en inzonderheid de Schatkist,  in  strijd zou geweest  zijn met  de doelstellingen van  de 
wetgever.

De wetgever bij het uitwerken van de gerechtelijke aanzuiverings-regeling met kwijt-
schelding van schulden heeft beoogd dat de schulden die uit hun aard bevoorrecht zijn, bij 
voorrang worden gedelgd uit de opbrengst van de tegeldemaking van de goederen waarop 
zij een wettige reden van voorrang hebben, maar dat zij voor het niet voldane deel, in de 
massa  van  de  schulden  terechtkomen  en  pondspondsgewijs  worden  betaald,  zoals  de 
andere schulden;

met die uitlegging van het genoemde artikel de doelstellingen van de aanzuiveringsre-
geling kunnen worden bereikt zonder het wezen zelf van het voorrecht aan te tasten dat 
nog steeds kan uitgeoefend worden als de schuldenaar zijn verplichtingen niet naleeft of is 
teruggekeerd tot beter fortuin voor het einde van de gerechtelijke aanzuiveringsregeling; 
uit dit alles blijkt dat een pondspondsgewijze aanzuivering op voet van gelijkheid tussen 
alle schuldeisers met inbegrip van de algemeen bevoorrechte schuldeisers in het geval 
bedoeld  in  artikel  1675/13,§1,  tweede  gedachtestreep,  overeenstemt  met  de  wettelijke 
vereisten (Cass. 22 juni 2001, A.C., 2001, nr. 394)".

Grieven
Het arrest maakt tevergeefs en ten onrechte toepassing van artikel 1675/13, §1, eerste 

lid, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek :
"Na  de  tegeldemaking  van  de  voor  beslag  vatbare  goederen  maakt  het  saldo,  nog 

verschuldigd door de schuldenaar, het voorwerp uit van een aanzuiveringsregeling met 
inachtname van de gelijkheid van de schuldeisers, behalve wat de lopende onderhoudsver-
plichtingen betreft, bedoeld in artikel 1412, eerste lid".

Zoals  eiseres  staande  hield,  diende  immers  artikel  1675/13,  §1,  eerste  lid,  eerste 
streepje, in deze zaak te worden toegepast : "Indien de maatregelen voorzien in artikel 
1675/12, §1, niet volstaan om de in artikel 1675/3, derde lid, genoemde doelstelling te 
bereiken,  (...)  worden  alle  goederen  die  voor  beslag  in  aanmerking  komen,  te  gelde 
gemaakt  op  initiatief  van  de  schuldbemiddelaar,  overeenkomstig  de  regels  inzake  de 
gedwongen tenuitvoerleggingen. De verdeling heeft plaats met inachtname van de gelijk-
heid van de schuldeisers onverminderd de wettige redenen van voorrang".

Gelet op die bepaling diende dus, bij de verdeling van de opbrengst van de verkoop van 
het pand van de verweerders, rekening te worden gehouden met de redenen van voorrang, 
meer bepaald met het algemeen voorrecht van de Schatkist  op de inkomsten en op de 
roerende goederen van de belastingplichtige (artikelen 422 en 423 van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992) en is het pas indien en voor zover de schuldeisers die, 
zoals eiser, een algemene reden van voorrang geniet, niet schadeloos gesteld is, m.a.w., in 
zoverre  een gedeelte van zijn schuldvordering onbetaald blijft,  dit  bij de gezamenlijke 
schulden zal worden gevoegd en pondspondsgewijs worden aangezuiverd.

Artikel 1675/13, §1, eerste lid, tweede streepje, van het Gerechtelijk Wetboek, dat door 
het arrest verkeerdelijk wordt  toegepast,  bepaalt  dat na de tegeldemaking van de voor 
beslag vatbare goederen en met inachtname van de redenen van voorrang (eerste streepje), 
het nog verschuldigd saldo (en niet het saldo van de opbrengst van de tegeldemaking van 
het onroerend goed na schadeloosstelling van de enige hypothecaire schuldeiser) het voor-
werp uitmaakt van een aanzuiveringsregeling met inachtname van de gelijkheid van de 
schuldeisers.
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Bijgevolg was eiser enkel in het geval dat zijn schuldvordering niet volledig zou zijn 
betaald door het uitoefenen van zijn voorrecht op de opbrengst van de verkoop van het 
onroerend goed, voor de aanzuivering van het saldo in samenloop met de gezamenlijke 
schuldeisers moeten komen.

Dat wordt bevestigd bij artikel 19, in fine, van de hypotheekwet, dat luidt als volgt : " 
wanneer niet de gehele waarde van de onroerende goederen is opgebruikt voor de bevoor-
rechte of hypothecaire schuldeisers, wordt het nog verschuldigde gedeelte van de prijs bij 
voorrang aangewend tot voldoening van de in dit artikel vermelde schuldvorderingen".

Hieruit volgt dat het arrest, door te beslissen dat het saldo van de verkoopprijs van het 
pand van de verweerders, zijnde 9.475,75 euro, pondspondsgewijs verdeeld zal moeten 
worden met inachtname van gelijkheid van alle schuldeisers, zonder rekening te houden 
met het algemeen voorrecht dat eiser krachtens de artikelen 422 en 423 van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992 geniet, en zulks met toepassing van de regel van de 
gelijkheid der schuldeisers waarin artikel 1675/13, §1, eerste lid, tweede streepje, van het 
Gerechtelijk Wetboek voorziet,  de in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepa-
lingen schendt.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat,  wanneer  alle  goederen  die  voor  beslag  in  aanmerking 

komen, te gelde worden gemaakt op initiatief van de schuldbemiddelaar, artikel 
1675/13, § 1, eerste lid, eerste streepje, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat 
bij de verdeling van de opbrengst  van de tegeldemaking de gelijkheid van de 
schuldeisers in acht moet worden genomen;

Dat krachtens het tweede streepje van die bepaling, na de tegeldemaking van 
de voor beslag vatbare goederen het saldo, nog verschuldigd door de schulde-
naar, het voorwerp uitmaakt van een aanzuiveringsregeling die de gelijkheid van 
de schuldeisers  in acht  moet  nemen,  behalve wat  de lopende onderhoudsver-
plichtingen betreft;

Dat hieruit volgt dat op het tijdstip van de verdeling na de tegeldemaking van 
de  goederen  de  wettelijke  redenen  van  voorrang  in  acht  moeten  worden 
genomen, terwijl voor de aanzuivering van het saldo dat nog verschuldigd zal 
blijven de regel van de gelijkheid van de schuldeisers geldt;

Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat het saldo van de opbrengst 
van de verkoop van het onroerend goed van de verweerders pondspondsgewijs 
moet worden verdeeld zonder rekening te houden met het bij de artikelen 422 en 
423 van het  Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingestelde voorrecht 
van de schatkist, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over eisers hoger 

beroep en over de kosten;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt  de  kosten aan  en  laat  de uitspraak  daaromtrent  aan de feitenrechter 

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

4 november 2005 – 1° Kamer   –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. De Bruyn.

Nr. 566

1° KAMER - 4 november 2005

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN – ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - 
TUCHTVERVOLGING - KORPSCHEF VERHINDERD - RECHTER AANGEWEZEN OM VERVOLGING IN TE 
STELLEN - VERVOLGDE RECHTER - LEDEN VAN DEZELFDE RECHTBANK - OPSPRAAK - GEWETTIGDE 
VERDENKING - BEGRIP - GEVOLG

   Het in opspraak brengen door de rechter tegen wie een tuchtvervolging is ingesteld van 
drie rechters van de rechtbank is een omstandigheid die bij de eerstgenoemde rechter, 
die  wordt  vervolgd  door  een  rechter  die  daartoe  door  de  verhinderde  korpschef  is 
aangewezen, en bij derden een gewettigde verdenking kan doen ontstaan omtrent de 
strikte onpartijdigheid van de rechters  die uitspraak moeten doen; om die gewettigde 
verdenking te vermijden, moet de zaak aan die rechters worden onttrokken en naar een  
ander rechtscollege van een ander rechtsgebied worden verwezen12. (Artt. 406, 410, 411, 
412, en 648, § 2, Ger.W.).

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0445.F)

I. Voorafgaande rechtspleging
Bij  arrest  van 7 oktober  2005 heeft  het  Hof verklaard  dat  de vordering tot 

onttrekking van de zaak aan de rechter kennelijk niet-ontvankelijk was.
De leden van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant hebben de in artikel 

656, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verklaring op de uitgifte 
van voornoemd arrest ondertekend. De voorzitter van de rechtbank en de onder-
voorzitter waren van oordeel dat zij niet konden meewerken aan de opstelling 
van de verklaring.

De procureur des Konings te Dinant heeft zijn advies ter griffie van het Hof 
neergelegd.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas., 2005, nr.566.
2 Luidens  art.  658,  Ger.W.  gebeurt  de  verwijzing  naar  een  andere  rechtbank  van  hetzelfde 
rechtsgebied.  Het  openbaar  ministerie  bij  het  Hof  van  cassatie  heeft  in  zijn  voorstellen  de  lege 
ferenda,  gesuggereerd  om  die  wetsbepaling  te  wijzigen  in  de  zin  van  hetgeen  het  arrest  thans 
vooropstelt (Verslag van het Hof van cassatie, 2003, p. 264). 
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III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat verzoeker  vraagt  dat de tegen hem ingestelde tuchtvorde-

ring, zowel m.b.t. de op grond van artikel 406, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek 
geplande  schorsingsmaatregels  als  tot  de  eigenlijke  tuchtprocedure,  wordt 
onttrokken aan de Rechtbank van Eerste Aanleg;

Dat verzoeker verklaart dat de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Dinant op 14 september 2005 beslist heeft dat de in de artikelen 404 e.v. van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde procedure ingesteld diende te worden, en na 
geoordeeld te hebben dat hijzelf en de ondervoorzitter verhinderd waren, rechter 
H. heeft aangewezen om het tuchtonderzoek te leiden;

Overwegende dat verzoeker in zijn verzoekschrift staande houdt dat zowel de 
voorzitter als de ondervoorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg toegeven 
dat zij in de uitoefening van hun ambt persoonlijk in opspraak zijn gebracht door 
de houding van verzoeker op de terechtzitting van 11 september 2005 waar hij 
geweigerd heeft zijn handtekening onder een vonnis te plaatsen;

Dat de verklaring van de leden van de rechtbank onderaan op de uitgifte van 
het arrest van 7 oktober 2005 vermeldt dat drie leden van de rechtbank te Dinant 
van oordeel zijn dat zij over die verklaring niet kunnen beraadslagen;

Dat  de  betrokkenheid  van  de  leden  van  die  rechtbank,  in  deze  zaak,  bij 
verzoeker en bij derden een gewettigde verdenking zou kunnen doen ontstaan 
omtrent de strikte onpartijdigheid van de rechters die uitspraak moeten doen;

Dat de bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden, de onttrek-
king van de zaak en de verwijzing ervan naar een ander rechtscollege van een 
ander rechtsgebied verantwoordt;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beveelt dat de tegen verzoeker ingestelde tuchtzaak wordt onttrokken aan de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.

4 november 2005 – 1° Kamer  – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie3 van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Th. Levi, Parijs en B. Mouffe, Brussel.

Nr. 567

1° KAMER - 4 november 2005

   INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
BEWIJSVOERING — ALGEMEEN - AKTE - HERKWALIFICERING DOOR DE 
BELASTINGADMINISTRATIE - DRAAGWIJDTE

3 Zie andersluidende concl. O.M. in Pas., 2005, nr.566.
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  Krachtens art.  344, § 1, W.I.B. 1992 kan alleen de kwalificatie  van een akte aan de 
belastingadministratie niet worden tegengeworpen en kan deze de kwalificatie slechts 
met  inachtname van de rechtsgevolgen van die akte wijzigen1.  (Art.  344,  § 1,  W.I.B. 
1992)

( CEPEMA ETABLISSEMENTS CHENOIX FRERES n.v. T. BELGISCHE STAAT – Min.v. Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0056.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan waarvan het eerste als 

volgt is gesteld.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 344, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gewijzigd bij de 

wet van 22 juli 1993;
- de artikelen 186, inzonderheid eerste en tweede lid, 2, 3°, en 264, 2°, van het Wetboek 

van de inkomstenbelastingen 1992 (laatstgenoemde bepaling in de versie ervan gewijzigd 
bij de wet van 6 juli 1994, vóór de wijziging ervan bij de wet van 24 december 2002).

Aangevochten beslissingen 
Het arrest stelt eerst in hoofdzaak vast, op eigen gronden en met verwijzingen naar de 

vaststellingen van de eerste rechter : (1) dat een buitengewone algemene vergadering van 
de  aandeelhouders  van  eiseres,  een  naamloze  vennootschap  met  een  kapitaal  van 
1.500.000 frank vertegenwoordigd door 150 volgestorte aandelen, op 28 december 1995 
beslist heeft dat de vennootschap terstond 10 pct. van haar aandelen, zijnde 15 aandelen, 
zou  inkopen  voor  de  prijs  van  371.000  frank  per  aandeel  (zijnde in  totaal  5.565.000 
frank), aan de hand van beschikbare reserves, en om terstond de ingekochte aandelen te 
vernietigen zodat het totaal aantal aandelen van eiseres daalde van 150 naar 135, waarbij 
het bedrag van het kapitaal ongewijzigd bleef; dat de inkoop sloeg op 7 aandelen van een 
eerste aandeelhouder die er 67 bezat, op 7 aandelen van een tweede aandeelhouder die er 
eveneens 67 bezat en op één aandeel van een derde aandeelhouder die er 16 bezat; (2) dat 
de administratie op 14 september 1998 eiseres een kennisgeving van ambtshalve aanslag 
in de roerende voorheffing voor het aanslagjaar 1995 stuurde; dat zij, met toepassing van 
artikel 344, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de betaling van de 
aankoopprijs van de eigen aandelen, in zoverre deze hoger was dan het gedeelte van het 
kapitaal  dat door de ingekochte  aandelen wordt vertegenwoordigd (5.565.000 - 55.600 
frank = 5.509.400 frank),  heeft  geherkwalifeceerd  als een uitkering van  gewone  divi-
denden en gemeld heeft dat zij een roerende voorheffing van 25,75 pct. berekend op de 
100/74,25sten van het door de vennootschap betaalde bedrag zou inkohieren; dat er bijge-
volg ten name van eiseres in november 1998 een roerende voorheffing van 1.897.887 
frank werd ingekohierd; dat het bezwaar van eiseres tegen die aanslag afgewezen werd bij 

1 Zie Cass., 21 april 2005, AR F.03.0065.F, www.cass.be 



Nr. 567 - 4.11.05 HOF VAN CASSATIE 2137 

de beslissing van de gewestelijk directeur van Aarlen d.d. 28 augustus 2001; dat de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Aarlen, op de voorziening van eiseres tegen die beslissing, bij 
vonnis van 7 mei 2003, die aanslag vernietigd heeft,

en vervolgens  dat  de  litigieuze  aanslag werd  ingekohierd  binnen de termijn  waarin 
artikel 358, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voorziet en bijgevolg 
het door eiseres aangevoerde vervalmiddel heeft verworpen, 

en, met wijziging van de beslissing van de eerster rechter zegt het arrest voor recht dat 
de litigieuze aanslag ingevorderd kan worden en veroordeelt het eiseres in de kosten van 
de twee gedingen.

Het arrest grondt die beslissing op artikel 344, §1, van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 (zoals dat artikel gewijzigd werd bij de wet van 22 juli 1993) dat luidt 
als volgt : "aan de administratie der directe belastingen kan niet worden tegengeworpen, 
de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook aan afzonderlijke 
akten die een zelfde verrichting tot stand brengen, wanneer ... die kwalificatie tot doel 
heeft de belasting te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst  dat die kwalificatie 
aan rechtmatige financiële of economische behoeften beantwoordt".

Het arrest verantwoordt die beslissing aan de hand van twee soorten redenen :
1) Eiseres " voert tevergeefs het bestaan aan van een wettelijke regeling die de inkoop 

van aandelen gelijkstelt met een uitkering van dividenden die niet aan roerende voorhef-
fing zijn onderworpen en trekt daaruit de conclusie dat die wettelijke regeling absoluut 
zou beletten dat artikel 344, §1, wordt toegepast ...

Voornoemd artikel 344 wil dat verrichtingen die ingegeven zijn door niet economisch 
verantwoorde motieven waarmee men, in de omstandigheden die het artikel omschrijft, 
belasting wil  ontwijken,  niet  aan de administratie  kunnen  worden  tegengeworpen.  De 
tekst van voornoemd artikel 344 bepaalt niet dat de opnieuw gekwalificeerde verrichting 
dezelfde rechtsgevolgen moet hebben als de verrichting die aan de fiscus wordt voorge-
legd".

2) In deze zaak "is de enige bestaansreden van die verrichtingen de wil om de betaling 
van  roerende voorheffing  op een gewone  uitkering  van  dividenden  te  ontwijken".  De 
beslissing om via inkoop van aandelen te werk te gaan, veeleer dan via een gewone uitke-
ring  van  dividenden  beantwoordde  niet  aan  rechtmatige  financiële  of  economische 
behoeften van de vennootschap maar louter aan "persoonlijk financieel belang" van haar 
aandeelhouders. Tot staving van die overweging voert  het arrest met name aan dat de 
aandeelhouders die, in december 1995, 15 aandelen van eiseres aan haar hebben verkocht 
tegen de prijs van 371.000 frank per aandeel, 21 maanden eerder, 50 aandelen van een 
andere aandeelhouder hadden gekocht tegen de prijs van 198.000 frank per aandeel.

Grieven
In tegenstelling tot paragraaf 2 van artikel 344 van het Wetboek van de inkomstenbe-

lastingen 1992, volgens hetwelk bepaalde akten (verkoop, cessie of inbreng van bepaalde 
goederen) niet aan de administratie kunnen worden tegengeworpen, bepaalt paragraaf 1 
van dat artikel, ingevoegd bij de wet van 22 juli 1993, niet dat akten of verrichtingen die 
belastingontwijking  beogen,  niet  aan  de  administratie  kunnen  worden  tegengeworpen, 
maar enkel dat "de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan een akte alsook 
aan afzonderlijke  akten die een zelfde verrichting tot  stand brengen" niet  kan worden 
tegengeworpen wanneer "die kwalificatie tot doel heeft de belasting te ontwijken".

In deze zaak blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat verweerder, die hierin door 
het hof van beroep wordt gevolgd, niet "verscheidene akten die een zelfde verrichting tot 
stand brengen" heeft geherkwalificeerd, maar wel "een akte" (inkoop van eigen aandelen 
door een naamloze vennootschap aan de hand van beschikbare reserves met onmiddellijke 
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vernietiging van de ingekochte aandelen).
Om artikel 344, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op een akte te 

kunnen toepassen, is het niet voldoende vast te stellen dat die akte veeleer dan een andere 
is gerealiseerd teneinde de belasting te ontwijken : het is noodzakelijk dat aan die akte een 
andere kwalificatie kan worden gegeven zonder de gevolgen van de akte, de gekwalifi-
ceerde inhoud, te wijzigen. Dat blijkt uit de duidelijke bewoordingen van artikel 344, §1.

De draagwijdte  van die  tekst  wordt  dienaangaande  bevestigd  door  de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 22 juli 1993 die voornoemde bepaling in het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 heeft ingevoegd: volgens een verklarende nota die door de 
minister van Financiën is neergelegd in de Kamercommissie "gaat het er (bij het nieuwe 
artikel 344, §1) niet om aan rechtshandelingen een kwalificatie mee te geven die ze niet 
hebben, maar alleen om de administratie in staat te stellen, voor handelingen waarvoor 
verschillende kwalificaties mogelijk zijn, te voorkomen dat haar een onterechte kwalifi-
catie wordt  tegengeworpen die met name beoogt  de belasting te omzeilen" (Gedr.  St., 
Kamer, 1992-1993, 1072/8, p. 99). In dezelfde zin heeft de minister voor de Commissie 
voor de Financiën van de Senaat, m.b.t. verrichtingen die tot stand komen via een enkele 
akte,  verklaard  :  "Als  aan  die  akte  meer  dan  één  juridische  kwalificatie  kan  worden 
gegeven,  wat  in  de praktijk  vrij  uitzonderlijk  lijkt,  dan zal  de  administratie  het  recht 
hebben om te kiezen voor de kwalificatie die de belastinggrondslag herstelt wanneer de 
door  de partijen gekozen  kwalificatie  alleen tot  doel  heeft  de  belasting te  ontwijken" 
(Gedr. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-2, p. 37-38). Tot slot heeft de minister, op de vraag 
"wat er uiteindelijk niet tegenstelbaar is aan de administratie de Directe Belastingen: is het 
de akte, de verrichting of de juridische kwalificatie die eraan wordt gegeven ?" voor de 
commissie voor de Financiën van de Senaat, geantwoord "dat het wel degelijk de juridi-
sche kwalificatie is" (Gedr. St., Senaat, 1992-1993, nr. 762-2, p. 45).

Bijgevolg  had  het  hof  van  beroep,  om te  verantwoorden  dat  de  inkoop  van  eigen 
aandelen van eiseres werd geherkwalificeerd als een gewone uitkering van winsten die 
voorheen als dividenden waren voorbehouden, moeten nagaan of een dergelijke verdeling 
dezelfde  gevolgen  had  als  de  door  de  partijen  (eiseres  en  haar  drie  aandeelhouders) 
gekwalificeerde verrichting nl. inkoop van eigen aandelen aan de hand van beschikbare 
reserves, met onmiddellijke vernietiging van de ingekochte aandelen. Indien het hof van 
beroep dit had nagegaan, had het evenwel moeten vaststellen dat een uitkering van voor-
behouden winsten als dividenden immers niet tot gevolg heeft dat een gedeelte van de 
aandelen wordt vernietigd en volledig onder de roerende voorheffing valt (terwijl uit de 
vaststellingen van de eerste rechter, waarnaar het arrest verwijst, blijkt dat de litigieuze 
roerende voorheffing gebaseerd was op de bedragen die aan de aandeelhouders waren 
betaald na aftrek van het gedeelte van het volgestorte kapitaal  dat door de vernietigde 
aandelen wordt vertegenwoordigd). Bovendien, wanneer er slechts een soort aandelen is, 
ontvangt elk van de aandeelhouders noodzakelijkerwijs een strikt proportioneel gedeelte 
van het bedrag dat als dividenden is uitgekeerd, terwijl uit de vasttellingen van het arrest 
volgt  dat  de  vennootschap,  ondanks  de  bewoordingen  van  het  proces-verbaal  van  de 
buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van eiseres van 28 december 
1995, het aantal aandelen dat de vennootschap van iedere vennoot heeft ingekocht niet in 
verhouding staat tot het aantal dat hij bezat, aangezien een van de aandeelhouders, eige-
naar van 67 aandelen, er zeven (meer dan 10 pct.) heeft verkocht, een tweede, eveneens 
eigenaar  van  67  aandelen,  er  zeven  (meer  dan  10  pct.)  heeft  verkocht,  en  de  derde 
aandeelhouder, eigenaar van 16 aandelen, er één (minder dan 10 pct.) heeft verkocht.

De beslissing van het arrest om niet na te gaan of de uitkering van voorheen voorbe-
houden  winsten  dezelfde  gevolgen  zou  hebben  gehad  als  de  verrichting  die  door  de 
partijen gekwalificeerd was als inkoop van eigen aandelen aan de hand van beschikbare 
reserves,  wordt  in zijn bovenvermelde eerste groep redenen hierop gegrond dat artikel 



Nr. 567 - 4.11.05 HOF VAN CASSATIE 2139 

344, §1, zegt "dat verrichtingen die ingegeven zijn door niet economisch verantwoorde 
motieven"  niet  aan  de  administratie  kunnen  worden  tegengeworpen,  en  dat  het  "niet 
bepaalt dat de opnieuw gekwalificeerde verrichting dezelfde rechtsgevolgen moet hebben 
als de verrichting die aan de fiscus wordt voorgelegd".

Het arrest schendt bijgevolg artikel 344, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992.

Bijgevolg schendt het arrest de artikelen 186, inzonderheid eerste en tweede lid, 2, 3°, 
en 264, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (laatstgenoemde bepaling 
in de versie zoals ze werd gewijzigd bij de wet van 6 juli 1994), krachtens welke, wanneer  
een vennootschap eigen aandelen verkrijgt aan de hand van beschikbare reserves teneinde 
ze terstond te vernietigen, het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs en het gedeelte 
van het nog terug te betalen gestorte kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoor-
digd, als een uitgekeerd dividend wordt  beschouwd, maar van roerende voorheffing is 
vrijgesteld.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat  het  geschil  betrekking  heeft  op  de  kwalificatie  van  een 

verrichting bestaande in de inkoop van eigen aandelen van eiseres en een verde-
ling van voorbehouden winsten als dividenden;

Dat het arrest, met verwijzing naar de redenen van de eerste rechter, vaststelt 
dat de administratie eiseres gemeld heeft dat zij niet de gehele verrichting van de 
inkoop van aandelen maar louter het gedeelte van de inkoopprijs dat hoger was 
dan de waarde van het kapitaal dat door die aandelen wordt vertegenwoordigd, 
wilde kwalificeren als een verdeling van dividenden;

Overwegende dat artikel  344, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992 bepaalt dat de juridische kwalificatie door de partijen gegeven aan 
een  akte  alsook  aan  afzonderlijke  akten  die  een  zelfde  verrichting  tot  stand 
brengen, aan de administratie der directe belastingen niet kan worden tegenge-
worpen, wanneer de administratie door vermoedens of door andere in artikel 340 
vermelde bewijsmiddelen vaststelt dat die kwalificatie tot doel heeft de belasting 
te ontwijken, tenzij de belastingplichtige bewijst dat die kwalificatie aan recht-
matige financiële of economische behoeften beantwoordt;

Dat uit die tekst, alsook uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 22 
juli 1993 die voornoemde bepaling in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 heeft ingevoegd, volgt dat alleen de kwalificatie van een akte aan de belas-
tingadministratie niet kan worden tegengeworpen en dat zij, bijgevolg, de kwali-
ficatie slechts met inachtname van de rechtsgevolgen van die akte kan wijzigen;

Overwegende dat het arrest vermeldt dat artikel 344, §1, "niet bepaalt dat de 
opnieuw gekwalificeerde verrichting dezelfde rechtsgevolgen moet hebben als 
de verrichting die aan de fiscus wordt voorgelegd";

Dat het arrest, doordat het niet nagaat of de opnieuw gekwalificeerde verrich-
ting  en  de  oorspronkelijk  gekwalificeerde  soortgelijke  gevolgen  hadden,  zijn 
beslissing om artikel 344, §1, toe te passen, niet naar recht verantwoordt;

Dat het middel gegrond is;
Wat de overige grieven betreft
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel 
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dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behalve  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 

ontvangt;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

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

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

4 november 2005 – 1° Kamer  –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter  – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.

Nr. 568

3° KAMER - 7 november 2005

1º DWANGSOM - VERBEURING - UITSPRAAK - BETEKENING - DOEL

2º DWANGSOM - OPLEGGEN VAN EEN DWANGSOM - BEPALING VAN DE RECHTER

1º De betekening van de uitspraak waarbij de dwangsom is vastgesteld heeft tot doel de  
schuldenaar  ter  kennis  te  brengen  dat  de  schuldeiser  nakoming  van  de  rechterlijke 
uitspraak verlangt1. (Art. 1385bis, derde lid, Ger.W.)

2º In geval de rechter in eerste aanleg een dwangsom heeft opgelegd en zijn vonnis op dit  
punt in hoger beroep wordt bevestigd, geldt de rechter in eerste aanleg als de rechter die  
de  dwangsom  heeft  opgelegd;  de  rechter  in  hoger  beroep  als  de  rechter  die  de 
dwangsom heeft opgelegd dient te worden beschouwd wanneer uit het dictum van de 
beslissing in hoger beroep onmiskenbaar blijkt dat de appèlrechter de uitspraak van de 
rechter in eerste aanleg betreffende de hoofdveroordeling waaraan de veroordeling tot  
betaling  van de dwangsom was  verbonden,  dan wel  veroordeling  tot  de  dwangsom, 
geheel of ten dele, heeft vernietigd en op een van deze punten een van de uitspraak in  
eerste aanleg afwijkende beslissing heeft genomen2. (Art. 1385bis, Ger.W.)

(VLAAMS GEWEST T. V.)

ARREST

(A.R. C.04.0027.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 20 september 2002, AR C.97.0383.N, nr 466.
2 Zie Cass., 27 oktober 1988, AR 8236 (A.C. 1988-89, nr 120).
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Bij beschikking van de eerste  voorzitter  van 27 september 2005 werd deze 
zaak naar de derde kamer verwezen.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de  artikelen  1385bis,  eerste  en  derde  lid,  en  1385quinquies  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissing
Bij het bestreden arrest van 12 maart  2003 verwerpt het Hof van Beroep te Brussel 

eisers beroep tegen het vonnis  van de eerste rechter,  die verweerders  verzet tegen het 
bevel tot betaling van verbeurde dwangsommen ontvankelijk en gegrond verklaarde op 
volgende gronden :

"12. Bedoeld vonnis werd door het hof van beroep bevestigd wat de vordering van de 
gemachtigde ambtenaar betreft inzake het herstel van de plaats in de vorige toestand, mits 
de wijziging dat dit herstel diende te gebeuren tegen 31 december 2000.

Het arrest vermeldt de inhoud van het dispositief van het vonnis bij het exposé van het 
geding, maar niet in zijn beschikkend gedeelte.

In het dispositief van het arrest wordt desbetreffend als volgt beslist :
'Bevestigt het bestreden vonnis mits de enkele wijzigingen dat beklaagde wordt veroor-

deeld tot het herstel van de plaats in de vorige toestand tegen uiterlijk 31 december 2000 
en dat behoudens van het bestreden vonnis  ook van huidig arrest melding zal worden 
gemaakt in de rand van de overschrijving op het eerste hypotheekkantoor, (te) Leuven, 
boek 5474, nummer 3'.

(...)
14. Het geschil betreft in eerste instantie de vraag of de wettelijke voorwaarde inzake 

betekening werd vervuld opdat ten laste van (verweerder) dwangsommen konden worden 
verbeurd.

Met name staan twee rechtsvragen in het bijzonder ter discussie :
- diende benevens het arrest van het hof tevens het vonnis van 8 maart 1999 hoe dan 

ook te worden betekend vooraleer dwangsommen konden worden verbeurd ?
- zo niet, diende in het voorliggende geval dit vonnis niettemin te worden betekend, 

gelet op de bewoordingen in het dispositief van het vonnis, dat naar voorafgaande beteke-
ning verwijst ?

15. Het arrest van het hof van beroep van 20 april 2000 bevestigt het bestreden vonnis 
wat  de  veroordeling  op  vordering  van  de  gemachtigde  ambtenaar  aangaat,  mits  twee 
wijzigingen die evenwel niet de dwangsom betreffen.

De  dwangsomrechter  is  zodoende  de  Correctionele  Rechtbank  te  Leuven  (cfr.  K. 
Wagner, Dwangsom, APR, E. Story-Scientia, 2003, nrs. 145-148; Benelux Hof, 15 april 
2002, R.W. 1991-92, 1425).

16. Ten aanzien van het betekeningsvereiste in geval de beslissing die de dwangsom 
oplegt  na  hoger  beroep  wordt  bevestigd,  geldt  dat  de  bekrachtigde  uitspraak  aan  de 
veroordeelde (opnieuw) moet worden betekend, samen met de uitspraak in hoger beroep, 
alvorens  dwangsommen  kunnen  worden  verbeurd  (Benelux  Hof,  12  mei  1997,  R.W. 
1997-98, 71, met conclusie Th. B. ten Kate; K. Wagner, o. c., nr. 96).
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Deze regel geldt onverkort indien de dwangsom wordt opgelegd door een correctionele 
rechtbank  (Benelux  Hof,  25  juni  2002,  zaak  Vlaamse  Gewest  t.  Jeca  nv;  Cass.,  20 
september 2002, A.R. C. 970383N).

17. ln het voorliggende geval werd de beslissing van 8 maart 1999 van de correctionele 
rechtbank niet betekend samen met het arrest van het hof van 26 april 2000 - evenmin 
trouwens als voordien - en derhalve werd aan het betekeningsvereiste opgelegd in artikel 
1385bis Gerechtelijk Wetboek niet voldaan.

Zodoende konden ten laste van (verweerder) geen dwangsommen worden verbeurd.
De vordering van (verweerder) werd terecht toegewezen, weze het op een grond welke 

het hof (van beroep) niet beaamt".
Grieven
Luidens artikel  1385bis, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter op 

vordering van één der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, 
dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt  voldaan, 
onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn.

Blijkens artikel  1385bis, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek kan de dwangsom 
niet worden verbeurd vóór de betekening van de uitspraak waarbij zij is vastgesteld.

Artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt voorts dat de rechter die 
de  dwangsom  heeft  opgelegd  op  vordering  van  de  veroordeelde  de  dwangsom  kan 
opheffen, de looptijd ervan opschorten gedurende de door hem te bepalen termijn of de 
dwangsom verminderen in geval van blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmo-
gelijkheid voor de veroordeelde om aan de hoofdveroordeling te voldoen.

Uit de samenlezing van deze wetsbepalingen volgt dat de beslissing, waarvan de bete-
kening ter verbeuring van de dwangsom vereist is, deze is van de rechter die moet worden 
aangezien als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd.

In de regel geldt de rechter in eerste aanleg als de rechter die de dwangsom heeft opge-
legd,  tenzij in het dictum van de beslissing gewezen in hoger beroep onmiskenbaar is 
uitgesproken dan wel uit het dictum van die beslissing onmiskenbaar blijkt dat de appèl-
rechter de uitspraak van de eerste rechter op het stuk van de hoofdveroordeling waaraan 
een dwangsom was verbonden, geheel of ten dele hervormt.

In dat geval zal de appèlrechter worden aangezien als de rechter die de dwangsom heeft 
opgelegd.

Zo ook zal  de  appèlrechter  gelden  als  de  rechter  die  de dwangsom heeft  opgelegd 
wanneer hij de hoofdveroordeling van de eerste rechter weliswaar in stand houdt, doch 
een nieuwe veroordeling uitspreekt, gekoppeld aan een nieuwe dwangsom of aan dezelfde 
dwangsom zoals uitgesproken in eerste aanleg.

Te dezen blijkt uit de door het hof van beroep aangehaalde overwegingen dat het Hof 
van Beroep te Brussel,  rechtdoende in strafzaken,  bij  het  arrest van 26 april 2000 het 
vonnis van de eerste rechter, gewezen op 8 maart 1999, wat betreft de herstelvordering, 
door de eerste rechter toegewezen onder verbeurte van een dwangsom van 2.500 BEF per 
dag vertraging, - veroordeling die blijkens de vaststelling van het bestreden arrest in het 
arrest van 26 april 2000 uitdrukkelijk werd vermeld in het exposé van het geding -, beves-
tigde "mits de enkele wijzigingen dat beklaagde werd veroordeeld tot het herstel van de 
plaats in de vorige toestand tegen uiterlijk 31 december 2000 en dat behoudens van het 
bestreden vonnis ook van huidig arrest melding zou worden gemaakt in de rand van de 
overschrijving op het eerste hypotheekkantoor (te) Leuven, boek 5474, nummer 3".

Uit voornoemde vaststelling volgt zodoende dat de door de eerste rechter uitgesproken 
hoofdveroordeling,  met name het herstel  van de plaats in de oorspronkelijke  toestand, 
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waaraan de dwangsom gekoppeld werd, door de appèlrechter ten dele werd gewijzigd.
Het hof van beroep kon, gelet op de gedane vaststellingen, waaruit bleek dat de hoofd-

veroordeling, waaraan de dwangsom werd gekoppeld, door de appèlrechter ten dele werd 
gewijzigd, niet wettig beslissen dat de Correctionele Rechtbank te Leuven was te aanzien 
als de dwangsomrechter, derwijze dat de in eerste aanleg gewezen beslissing van 8 maart 
1999 samen met het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 26 april 2000 diende te 
worden betekend opdat de dwangsommen konden verbeuren (schending van de artikelen 
1385bis, eerste en derde lid, en 1385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof 
A. Ontvankelijkheid
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : het 

middel voert de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek niet 
als geschonden aan :

Overwegende dat het middel de uitlegging die de appèlrechter van het arrest 
van 26 april 2000 geeft niet bekritiseert en slechts de wettigheid van de bestreden 
beslissing  aanvecht;  dat  de  grond  van  niet-ontvankelijkheid  niet  kan  worden 
aangenomen;

B. Het middel zelf
Overwegende  dat,  luidens  artikel  1385bis,  derde  lid,  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek,  dat  overeenstemt  met  artikel  1,  derde  lid,  van  de  eenvormige  wet 
betreffende de dwangsom, de dwangsom niet kan worden verbeurd vóór de bete-
kening van de uitspraak waarbij ze is vastgesteld;

Overwegende dat de betekening tot doel heeft ter kennis van de schuldenaar te 
brengen dat de schuldeiser nakoming van de rechterlijke uitspraak verlangt;

Dat uit voornoemd artikel 1385bis, zoals het moet worden begrepen overeen-
komstig het arrest van 15 april 1992 van het Benelux-Gerechtshof, in de zaak A 
91/2, volgt dat : 

- in geval de rechter in eerste aanleg een dwangsom heeft opgelegd en zijn 
vonnis op dit punt in hoger beroep wordt bevestigd;

- de rechter in eerste aanleg geldt als de rechter die de dwangsom heeft opge-
legd;

- de rechter in hoger beroep als rechter die de dwangsom heeft opgelegd dient 
te worden beschouwd, wanneer uit het dictum van de beslissing in hoger beroep 
onmiskenbaar  blijkt  dat  de appèlrechter  de uitspraak  van de rechter  in eerste 
aanleg betreffende de hoofdveroordeling waaraan de veroordeling tot  betaling 
van  de  dwangsom  was  verbonden,  dan  wel  veroordeling  tot  de  dwangsom, 
geheel  of  ten  dele,  heeft  vernietigd  en  op  een  van  deze  punten  een  van  de 
uitspraak in eerste aanleg afwijkende beslissing heeft genomen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat :

-  de Correctionele  Rechtbank te  Leuven  op 8 maart  1999 ten aanzien van 
verweerder een rechterlijk bevel, op straffe van de betaling van een dwangsom, 
heeft uitgesproken; 

- het Hof van Beroep te Brussel, bij arrest van 26 april 2000, dit rechterlijk 
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bevel met de daaraan verbonden veroordeling tot betaling van een dwangsom, 
herneemt en bevestigt mits de wijziging dat beklaagde wordt veroordeeld tot het 
herstel van de plaats in de vorige toestand tegen uiterlijk 31 december 2000, in 
plaats van 8 maart 2000;

Dat hieruit volgt dat de rechter in hoger beroep dient te worden beschouwd als 
de rechter die de dwangsom heeft opgelegd;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de Correctionele Rechtbank te Leuven 
te aanzien is als de rechter die de dwangsom heeft opgelegd en dat de dwangsom 
niet is verbeurd omdat dit vonnis niet samen met het arrest van 26 april 2000 
werd betekend;

Dat door aldus te oordelen, het arrest  zijn beslissing niet naar recht  verant-
woordt;

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 

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

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

7 november  2005 – 3°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Waûters,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Dirix  – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 569 - 7.11.05

3° KAMER - 7 november 2005

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - OVERSCHRIJVING VAN HET 
BESLAG OF VAN HET BEVEL DOOR DE SCHULDEISER - VERVREEMDING DOOR DE SCHULDENAAR - 
GEVOLG

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - OVERSCHRIJVING VAN HET 
BESLAG OF VAN HET BEVEL DOOR DE SCHULDEISER - VERVREEMDING DOOR DE SCHULDENAAR - 
TEGENWERPELIJKHEID - VOORWAARDEN

1º Vanaf  de overschrijving van het  bevel  dat  voorafgaat  aan het uitvoerend beslag op 
onroerend goed of het beslagexploot kunnen de door de beslagen schuldenaar gestelde 
daden van beschikking niet worden tegengeworpen aan de beslagleggende schuldeiser;  
de  niet-tegenwerpelijkheid  heeft  tot  gevolg  dat  de  beslagleggende  schuldeiser  de 
uitwinning kan vervolgen op het onroerend goed in handen van de persoon aan wie het  
goed werd overgedragen in weerwil van het overgeschreven bevel of beslag.. (Artt. 1565, 
1569, eerste lid, 1575, en 1577, eerste lid, Ger.W.)

2º De persoon aan wie het goed werd overgedragen in weerwil van het overgeschreven  
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bevel  of  beslag  kan de uitwinning  verhinderen,  inzonderheid  door  voldoende geld  in  
consignatie te geven, maar evenzeer tot betaling van de schuld die de oorzaak is van het 
beslag; aldus verkeert hij in een gelijkaardige positie als een derde-bezitter zoals bedoeld 
in  de  artikelen  96  en  volgende  van  de  Hypotheekwet,  door  zonder  zelf  persoonlijk 
schuldenaar te zijn van de vervolgende partij, de schuld die de oorzaak is van het beslag 
te voldoen met het oog op de bevrijding van het beslagen onroerend goed  (Art. 1578, 
Ger.W.)

(IMPERIUM n.v.. T. L. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0230.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, gewezen op 2 december 2003 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste  voorzitter  van 27 september 2005 werd deze 

zaak naar de derde kamer verwezen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 543 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 9, 27, 29, 41, 81, 96, 98 en 99 van de wet van 16 december 1851 (hierna 

genoemd 'Hypotheekwet'), zijnde titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1565, 1569, 1575 en 1577 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het hof van beroep zegt dat de door verweerders op 16 oktober 2002, samen met een 

"bevel voorafgaand aan het onroerend beslag", aan eiseres betekende aanmaning ("ofwel 
om de schuld die het voorwerp uitmaakt van deze aanmaning te betalen, te weten het 
volledig  opeisbaar  geworden  kapitaal,  met  intresten  en  aanhorigheden,  hoe  groot  het 
bedrag ervan ook mag zijn, ofwel, zonder voorbehoud afstand te doen aan elk der bestem-
melingen van het (...) vermelde onroerend goed, welke belast werd met een hypotheek, 
ofwel tot aanzuivering ervan over te gaan...") geldig is voor de diverse in het dictum van 
het arrest vermelde sommen op grond van de beschikking van de voorzitter van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Leuven van 19 september 1991, van het arrest van het Hof van 
Beroep te Brussel van 20 juni 1995 en van beide titels, en verklaart eiseres' hoger beroep 
ongegrond, onder meer op volgende gronden :

"Feiten en procedurale voorgaanden.
Wat de feiten betreft, weze in het kort vermeld dat de echtgenoten R.P. en B.M. op hun 

adres (...)  een sauna-complex en alle accommodaties  hadden laten bouwen,  niettegen-
staande het feit dat krachtens de verkavelingsvoorwaarden de verkaveling een uitsluitend 
privé-karakter moest behouden en derhalve enkel mocht dienen voor de huisvesting van 
een gezin.

Door (verweerders), aanpalende eigenaars, gedagvaard, werden de echtgenoten P.- M. 
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door  de  voorzitter  van  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Leuven,  zetelend  in  kort 
geding,  bij  beschikking  van  19  september  1991  verbod  opgelegd  het  sauna-complex, 
aldaar commercieel uit te baten, (...) tot er uitspraak zou zijn gedaan over de zaak door de 
rechter ten gronde. Zij werden eveneens veroordeeld tot het betalen van een dwangsom 
van 25.000 BEF (619,73 euro) per bij gerechtsdeurwaarder vastgestelde overtreding en 
per dag vanaf de betekening van de beschikking.

De echtgenoten P.- M. werden ook strafrechtelijk vervolgd, (...) (en) bij arrest (...) van 
20 juni 1995 opnieuw strafrechtelijk veroordeeld tot het afbreken en aanpassen van een 
aantal precies omschreven bouwwerken. Op burgerlijk vlak bekwamen (verweerders) een 
schadevergoeding van 25.000 BEF (619,73 euro) per echtpaar, ... en werd er voor recht 
gezegd dat (de echtgenoten P.- M.) ten aanzien van elk 'dezer partijen' een dwangsom 
zouden verbeuren van 2.000 BEF (49,58 euro) per dag vertraging in de uitvoering van de 
bevolen (aanpassings- en herstel)werken.

(...)
Het arrest van 20.juni 1995 werd op 4 september 1995 betekend.
(...)
Op 27 november 1996 lieten (verweerders) een bevel betekenen, zich beperkend tot het 

vorderen, wat de dwangsom betreft, van 2.000 BEF per dag vertraging.
(...)
Volgens akte verleden op 10 oktober 1997 voor notaris H., met standplaats te Tienen, 

heeft  het  echtpaar P.-  M. hogervermeld  onroerend goed verkocht  aan de heer  M.  M., 
optredende namens de nog op te richten vennootschap, die (eiseres) zou worden volgens 
akte van 12 januari 1998 verleden voor dezelfde notaris.

De  overschrijving  van  deze  akte  van  verkoop  in  de  registers  van  de  hypotheekbe-
waarder op 10 oktober 1997 werd, wat de relevante feiten van deze zaak betreft, voorafge-
gaan door overschrijving (en niet inschrijving, zoals blijkt uit de vermelding van de hypo-
theekbewaarder telkens op het exploot zelf, met afgifte van een dubbel van het exploot) 
van :

1. het bevel voorafgaand aan het onroerend beslag van 27 november 1996 betekend op 
grond van hogervermelde beschikking (...) van 19 september 1991, en van het arrest (...) 
van 20 juni 1995 (telkens voor schadevergoeding, dwangsom en kosten), bevel overge-
schreven op het eerste hypotheekkantoor te Leuven op 2 december 1996.

2.  het  exploot  van uitvoerend beslag op onroerend goed van 30 december  1996 op 
grond van dezelfde titels, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Leuven op 7 
januari 1997.

De twee exploten werden telkens betekend tot waarborg van 25.000 BEF per vastge-
stelde overtreding, en 2.000 BEF per dag vertraging in uitvoering van de bevolen werken, 
alsmede twee maal 25.000 BEF in hoofdsom.

Het arrest (...) van 21 mei 2002 heeft voor recht gezegd dat de verdere tenuitvoerleg-
ging van voormelde beschikking van 19 september 1991 en arrest van 20 juni 1995 zal 
gebeuren voor een aantal kosten van betekeningen, bevelen, uitgifte, uitvoerend beslag, 
overschrijving en hernieuwing van overschrijving en voor een schadevergoeding van (...) 
1.237,47 euro, dwangsommen van (...) 619,73 euro, van (...) 49,58 euro per dag vanaf 24 
juni 1996 tot de datum van uitvoering van de bevolen aanpassings- en herstelwerken.

Op 16 oktober 2002, lieten (verweerders) aan de echtgenoten P.- M., een bevel bete-
kenen voorafgaand aan onroerend beslag op het onroerend goed,  (...),  aan dit echtpaar 
door (eiseres) gekocht op 10 oktober 1997, met aanmaning aan laatstgenoemde als derde 
bezitter om afstand te doen van dit onroerend goed.
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Dit bevel  werd  betekend krachtens  de volgende  titels,  alle  vier  uitgesproken  tussen 
(verweerders) en het echtpaar P.- M. :

1. de beschikking (...) van 19 september 1991,
2. het arrest (...) van 20 juni 1995,
3. het arrest uitgesproken (...) op 15 januari 2002
4. het arrest uitgesproken (...) op 21 mei 2002.
Het bevel beoogde de betaling, onder meer, van : "ten titel van dwangsom (...) 49,58 

euro per dag vanaf 24 juni 1996 tot de datum van uitvoering van de door het arrest van 20 
juni 1995 bevolen aanpassing en herstelwerken, hetzij ten voorlopige titel tot op 31 juli 
2002 : 2.228 dagen x 49,58 euro = (...) 110.464,24 euro".

Beoordeling :
Tengevolge van de overschrijvingen die dagtekenen van voor de datum van de verkoop 

van het onroerend goed aan (eiseres), is deze laatste partij gehouden tot betaling van de 
schulden die er uit voortspruiten en wanneer zij geen gevolg geeft aan die bevelen, zijn 
(verweerders) gerechtigd de uitwinning van het onroerend goed te vervolgen.

Dit volgt uit de artikelen 1577iuncto en 1575 van het Gerechtelijk Wetboek en 98 en 99 
van de Hypotheekwet.

De derde bezitter,  die (eiseres) in casu is,  is verplicht van het met overschrijvingen 
voorzien onroerend goed afstand te doen, ofwel alle opeisbare intresten en kapitalen te 
voldoen, "hoe groot het bedrag daarvan ook mag zijn". (cfr. artikel 98). En voldoet de 
derde bezitter niet  aan deze verplichting,  dan heeft  de overgeschreven  schuldeiser  het 
recht om het met overschrijvingen bezwaard onroerend goed tegen hem te doen verkopen, 
dertig dagen na bevel te hebben gedaan aan de oorspronkelijke schuldenaar, en na aanma-
ning aan de derde-bezitter om de opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen 
(cfr. artikel 99 van de Hypotheekwet).

Deze formaliteiten van bevel en aanmaning werden in hetzelfde exploot van 16 oktober 
2002 vervuld.

De vervreemding van het goed op 10 oktober 1997 geschiedde onder de opschortende 
voorwaarde dat het beslag verdwijnt : de verkoop maakt de eigendom van het goed niet 
over aan de koper.  Deze laatste is,  ten aanzien van de vervolgende partij een gewone 
bezitter zonder titel. De vervreemding heeft geen enkele invloed op het verder verloop 
van de uitwinning (...).

Dit geldt uiteraard eveneens ten aanzien van de overgeschreven exploten van bevel en 
beslag, waarvan sprake in artikel 1577, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Door  de  overschrijvingen  en  door  de  betekening  van  de  aanmaning  in  het  zelfde 
exploot kan de derde-bezitter, in casu (eiseres), niet onwetend zijn van de titels tegen de 
oorspronkelijke schuldenaars. Deze titels moeten hem niet worden betekend (...).

Niettegenstaande wat vermeld staat op het attest van de hypotheekbewaarder gehecht 
aan de aanmaning van 16 oktober 2002, werden het bevel en het beslag van 27 november 
en 30 december 1996 wel degelijk overgeschreven, en niet ingeschreven, zoals blijkt uit 
de vermelding van de hypotheekbewaarder telkens op het exploot zelf, met afgifte van een 
dubbel van het exploot.

Zoals de hypotheken vormen deze overschrijvingen een zakelijk recht dat de goederen 
volgt in welke handen zij zich ook mogen bevinden (artikel 41 van de Hypotheekwet).

(...)
De schuldvorderingen,  die de derde-bezitter volgens de aanmaning dient te betalen, 

moeten echter volgens artikel 99, eerste lid, in fine, van de Hypotheekwet opeisbaar zijn.
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Het  volgrecht  van  (verweerders)  is  beperkt  tot  de  dwangsommen  verbeurd  tot  10 
oktober 1997. Dwangsommen verbeurd na 10 oktober 1997, waren op die datum immers 
niet opeisbaar.

(...)
(Verweerders) hebben een volgrecht op het onroerend goed gekocht door (eiseres) ten 

belope van dwangsommen verbeurd tussen 24 juni 1996 tot 10 oktober 1997, hetzij gedu-
rende 553 dagen of (...) 27.417,02 euro per partij in het arrest van 20 juni 1995.

De aanmaning is daarenboven geldig voor de andere bedragen en kosten die opeisbaar 
waren voor 10 oktober 1997, zoals nader bepaald in het dispositief van huidig arrest.

(...)
De thans gevraagde dwangsom :
(Eiseres) vraagt dat handlichting van het beslag zou worden bevolen onder verbeurte 

van een dwangsom van 200 euro per dag dat geen gevolg wordt gegeven aan dat bevel.
Deze vordering is ongegrond, nu de eis van (eiseres) ongegrond is, weliswaar slechts 

ten belope van de sommen aangeduid in het dispositief.
De schadevergoeding :
Vervolgens vraagt (eiseres) nog een schadevergoeding van 2.000 euro wegens tergende 

en roekeloze aanmaning.
Nu de aanmaning toch gegrond is, weze het voor een beperkter bedrag dan dat van het 

bevel, is de vordering in schadevergoeding ongegrond".
Grieven
1.1. Uit de artikelen 1565, 1569, 1575 en 1577 van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

weliswaar  dat  de  handelingen  van  vervreemding  verricht  door  de  schuldenaar  op  de 
onroerende goederen waarop  beslag is gelegd of die in het bevel  zijn aangeduid,  niet 
kunnen ingeroepen worden  tegen onder andere de beslagleggende schuldeisers die het 
beslag of het voorafgaand bevel hebben laten overschrijven.

Het gevolg hiervan is enkel dat bedoelde onroerende goederen onbeschikbaar worden 
voor de schuldenaar ten aanzien van de in deze bepalingen vermelde schuldeisers vanaf 
de dag van de overschrijvingen van het beslag of het voorafgaand bevel.

Deze  wetsbepalingen  hebben  echter  geenszins  tot  gevolg  dat  de  verkrijger  van  het 
onroerend goed waarop beslag is gelegd of dat in het bevel is aangeduid, zelf schuldenaar 
van de beslagleggende schuldeiser wordt en "gehouden is tot betaling" van de schulden 
die voortspruiten uit de verrichte overschrijvingen, na betekening van een "aanmaning" 
door deze schuldeiser.

1.2. Die overschrijvingen kunnen overigens niet worden gelijkgesteld met onroerende 
voorrechten in de zin van artikel 27 van de Hypotheekwet of hypotheken in de zin van 
artikel 41 van de Hypotheekwet, en leveren evenmin een "zakelijk recht" op.

De enige  wettige  redenen van voorrang zijn,  naar luid van artikel  9  van  de Hypo-
theekwet, de voorrechten en hypotheken.

Er bestaan geen andere zakelijke rechten dan de rechten vermeld in artikel 543 van het 
Burgerlijk Wetboek

1.3. Het "volgrecht", bedoeld in de artikelen 41 en 96 van de Hypotheekwet, kan in de 
regel enkel worden ingeroepen door schuldeisers die een ingeschreven onroerend voor-
recht of hypotheek bezitten op het onroerend goed in de zin van de artikelen 29 of 81 van 
de Hypotheekwet.

Slechts in dat geval is er sprake van een "derde-bezitter" in de zin van de artikelen 98 
en 99 van de Hypotheekwet, die overigens, ondanks de bewoordingen van deze wetsbepa-
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lingen, geenszins "verplicht" is afstand te doen van het onroerend goed of alle opeisbare 
interesten en kapitalen te voldoen, of nog de zuivering van het goed te vorderen in de zin 
van artikel 97 van de Hypotheekwet.

Hij kan van deze mogelijkheden gebruik maken. Indien hij hiervan geen gebruik maakt, 
is het enig gevolg hiervan dat de vervolgende schuldeiser, na aanmaning aan de derde-
bezitter in de zin van artikel 99 van de Hypotheekwet, kan overgaan tot uitwinning van 
het onroerend goed.

1.4. Te dezen stelt het hof van beroep echter nergens vast dat de verweerders een inge-
schreven onroerend voorrecht of hypotheek bezitten op het onroerend goed van eiseres.

Volgens de vaststellingen in het aangevochten arrest hebben zij enkel herhaaldelijk een 
bevel voorafgaand aan een uitvoerend beslag op onroerend goed en dit beslag laten over-
schrijven - en niet inschrijven (arrest, p. 3, in fine en p. 6, al. 6) - in de registers van de 
hypotheekbewaarder.

Uit het voorgaande volgt dan ook dat het hof niet wettig oordeelt : (a) dat "uit artikel 
1577 iuncto en 1575, van het Gerechtelijk Wetboek en de artikelen 98 en 99 van de Hypo-
theekwet" volgt dat louter "tengevolge van de overschrijvingen die dagtekenen van voor 
de  datum  van  de  verkoop  van  het  onroerend  goed  aan  (eiseres),  deze  laatste  partij 
gehouden is tot betaling van de schulden die er uit voortspruiten en (dat) wanneer zij geen 
gevolg geeft aan die bevelen, (verweerders) gerechtigd (zijn) de uitwinning van het onroe-
rend goed te vervolgen" (arrest,  p. 5, in fine) (schending van de artikelen 1565, 1569, 
1575 en 1577 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 98 en 99 van de Hypo-
theekwet), (b) dat eiseres een "derde-bezitter" is in de zin van de artikelen 98 en 99 van de 
Hypotheekwet (arrest, p. 5, in fine) die de schuldvorderingen volgens de aanmaning dient 
te betalen, in zoverre ze opeisbaar zijn (arrest, p. 7, al. 3) (schending van deze wetsbepa-
lingen), (c) dat eiseres als "derde-bezitter" verplicht is van het met overschrijvingen voor-
zien  onroerend  goed  afstand  te  doen,  ofwel  alle  opeisbare  intresten  en  kapitalen  te 
voldoen, "hoe groot het bedrag daarvan ook mag zijn" (cfr. art. 98)" (arrest, p. 5, in fine), 
bij  ontstentenis  waarvan  de "overgeschreven  schuldeiser  het  recht  (heeft)  om het  met 
overschrijvingen bezwaard onroerend goed tegen hem te doen verkopen, dertig dagen na 
bevel  te hebben gedaan  aan de oorspronkelijke  schuldenaar,  en na aanmaning aan de 
derde-bezitter om de opeisbare schuld te betalen of van het erf afstand te doen (cfr. artikel 
99 van de Hypotheekwet)'' (arrest, p. 5 in fine en p. 6, bovenaan) (schending van de arti-
kelen 41, 96, 98 en 99 van de Hypotheekwet) en (d) dat de door verweerders verrichte 
overschrijvingen van "het bevel en het beslag van 27 november en 30 december 1996" 
(...) "zoals de hypotheken" een zakelijk recht "vormen (...) dat de goederen volgt in welke 
handen zij zich ook mogen bevinden (artikel 41 van de Hypotheekwet)" (arrest, p. 6, al. 6 
en 7) (schending van artikel 543 van het Burgerlijk Wetboek, van de artikelen 9, 27, 29, 
41, 81, 96, 98 en 99 van de Hypotheekwet en van de artikelen 1565, 1569, 1575 en 1577 
van het Gerechtelijk Wetboek).

Bijgevolg  heeft  het  hof  niet  wettig  kunnen  beslissen  dat  de  aan  eiseres  betekende 
"aanmaning van 16 oktober 2002" geldig is en dat eiseres' hoofdberoep "voor het overige 
ongegrond" is.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat,  krachtens  artikel  1577,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek, vanaf de dag van de overschrijving van het beslag of van het bevel, de 
handelingen van vervreemding of van vestiging van een hypotheek, verricht door 
de schuldenaar op de onroerende goederen waarop beslag is gelegd of die in het 
bevel zijn aangeduid, niet kunnen worden ingeroepen tegen de in artikel 1575 
bedoelde derden;
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Dat artikel 1575 deze derden preciseert als de ingeschreven schuldeisers, enige 
andere schuldeiser die naar behoren de in artikel 1565 bedoelde overschrijving 
heeft gedaan, de beslagleggers en de koper;

Dat de in artikel 1565 bedoelde overschrijving deze is van het bevel dat voor-
afgaat aan het uitvoerend beslag op onroerend goed;

Dat, krachtens artikel 1569, eerste lid, ook het beslagexploot zelf moet worden 
overgeschreven  en dit  uiterlijk  binnen vijftien dagen  in het  daartoe  bestemde 
register op het hypotheekkantoor van de plaats waar de goederen gelegen zijn;

Overwegende dat uit voormelde bepalingen volgt dat, vanaf de overschrijving 
van het bevel of het beslag, de door de beslagen schuldenaar gestelde daden van 
beschikking niet kunnen worden tegengeworpen aan de beslagleggende schuld-
eiser;

Dat de niet-tegenwerpelijkheid tot gevolg heeft dat de beslagleggende schuld-
eiser  de  uitwinning  kan  vervolgen  op  het  onroerend  goed  in  handen  van  de 
persoon aan wie het goed werd overgedragen in weerwil van het overgeschreven 
bevel of beslag;

Dat deze laatste de uitwinning kan verhinderen, inzonderheid door overeen-
komstig artikel 1578 voldoende geld in consignatie te geven, maar evenzeer door 
betaling van de schuld die de oorzaak is  van het beslag;  dat  hij aldus in een 
gelijkaardige positie verkeert als een derde-bezitter zoals bedoeld in de artikelen 
96 en volgende van de Hypotheekwet, door zonder zelf persoonlijk schuldenaar 
te zijn van de vervolgende partij, de schuld die de oorzaak is van het beslag te 
voldoen met het oog op de bevrijding van het beslagen onroerend goed;

Overwegende dat het middel dat ervan uitgaat  dat de artikelen 1565, 1569, 
1575 en 1577 van het Gerechtelijk Wetboek er geenszins kunnen toe leiden dat 
de verkrijger van het onroerend goed waarop het beslag is gelegd of dat in het 
bevel  is  aangeduid,  genoodzaakt  wordt  om de schulden  te  betalen  die voort-
spruiten  uit  de  verrichte  overschrijvingen,  om  de  onbeschikbaarheid  van  de 
onroerende goederen ongedaan te maken, berust op een onjuiste rechtsopvatting;

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

7 november  2005 – 3°  Kamer   –  Voorzitter:  de h.  Waûters,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Dirix  – Andersluidende conclusie1 van de h.  Werquin,  advocaat-

1 Het openbaar ministerie was van oordeel dat het middel gegrond was. De derde-bezitter bedoeld in 
de artikelen die het hoofdstuk VI van de wet van 16 december 1851 bevat, is de derde, die geen 
schuldenaar  is,  aan  wie  een  onroerend  goed,  waarop  een  ingeschreven  schuldeiser,  hetzij  een 
hypotheek, hetzij een voorrecht heeft, ten gevolge van een vervreemding wordt overgedragen of die 
een hypotheek op zijn onroerend goed toestaat tot zekerheid van de schuld van de debiteur, en die, 
aldus, ten aanzien van de ingeschreven schuldeiser, als eigenaar beschouwd wordt en tegen wie de 
schuldeiser over een volgrecht beschikt. Het bestreden arrest stelt vast dat het bevel voorafgaand aan 
het onroerend beslag en van het exploot van uitvoerend beslag op onroerend goed betekend door de 
verweerders aan de schuldenaars worden overgeschreven voor  de datum van de verkoop van het 
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generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 570 - 8.11.05

2° KAMER - 8 november 2005

1° DOUANE EN ACCIJNZEN – LANDBOUWHEFFINGEN – RECHTEN VERSCHULDIGD VÓÓR 1 
JANUARI 1994 – INNING DOOR DE CENTRALE DIENST VOOR CONTINGENTEN EN VERGUNNINGEN – 
OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT INNING AAN HET BESTUUR VAN DOUANE EN ACCIJNZEN 
-ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN DEFINITIEF VOLTROKKEN TOESTAND – GEVOLG 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN – WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD – DOUANE – ALGEMENE WET OP DE DOUANE 
EN ACCIJNZEN – ARTIKEL 4 – LANDBOUWHEFFINGEN – INNING DOOR DE CENTRALE DIENST VOOR 
CONTINGENTEN EN VERGUNNINGEN – OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT INNING AAN HET 
BESTUUR VAN DOUANE EN  ACCIJNZEN – ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN DEFINITIEF 
VOLTROKKEN TOESTAND – GEVOLG 

3° DOUANE EN ACCIJNZEN – ALGEMENE WET OP DE DOUANE EN ACCIJNZEN – ARTIKEL 4 
– ONMIDDELLIJKE WERKING – LANDBOUWHEFFINGEN – RECHTEN VERSCHULDIGD VÓÓR 1 JANUARI 
1994 – INNING DOOR DE CENTRALE DIENST VOOR CONTINGENTEN EN VERGUNNINGEN – 
OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID TOT INNING AAN HET BESTUUR VAN DOUANE EN ACCIJNZEN – 
ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN DEFINITIEF VOLTROKKEN TOESTAND – GEVOLG 

4° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN – WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD – DOUANE – ALGEMENE WET OP DE DOUANE 
EN ACCIJNZEN – ARTIKEL 4 –ONMIDDELLIJKE WERKING  LANDBOUWHEFFINGEN – INNING DOOR DE 
CENTRALE DIENST VOOR CONTINGENTEN EN VERGUNNINGEN – OVERDRACHT VAN DE BEVOEGDHEID 
TOT INNING AAN HET BESTUUR VAN DOUANE EN  ACCIJNZEN – ONDER DE OUDE WET ONTSTANE EN 
DEFINITIEF VOLTROKKEN TOESTAND – GEVOLG 

5° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN – WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD – DOUANE – COMMUNAUTAIR 
DOUANEWETBOEK – ARTIKEL 221, EERSTE LID – VERPLICHTING TOT MEDEDELING VAN HET BEDRAG 
VAN DE TE BETALEN RECHTEN AAN DE SCHULDENAAR – AARD – PROCEDURELE BEPALING – 
GEVOLG 

6° DOUANE EN ACCIJNZEN – COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK – ARTIKEL 221, EERSTE 
LID – VERPLICHTING TOT MEDEDELING VAN HET BEDRAG VAN DE TE BETALEN RECHTEN AAN DE 
SCHULDENAAR – AARD – PROCEDURELE BEPALING – WERKING IN DE TIJD 

7° DOUANE EN ACCIJNZEN – COMMUNAUTAIR DOUANEWETBOEK – ARTIKEL 221 – 
ONMOGENLIJKHEID OM HET JUISTE BEDRAG VAN DE WETTELIJK VERSCHLDIGDE RECHTEN VAST TE 
STELLEN – DRAAGWIJDTE 

1° en 2° Artikel 4 AWDA, dat in werking getreden is op 1 januari 1994, en de koninklijke  

onroerend goed door deze laatsten aan de eiseres. Het bestreden arrest oordeelt aldus niet wettig dat 
"zoals de hypotheken, deze overschrijvingen (...) een zakelijk recht (vormen) dat de goederen volgt in 
welke handen zij zich ook mogen bevinden", alsook dat, hoewel het niet vaststelt dat de verweerders 
op het onroerend goed, hetzij  hypotheek,  hetzij  voorrecht hebben, de eiseres "in casu een derde-
bezitter is" zodat zij "verplicht (is) van (dat) goed afstand te doen, ofwel alle opeisbare interesten en 
kapitalen te voldoen, hoe groot het bedrag daarvan ook mag zijn".
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besluiten betreffende de rechtsopvolgers van de Centrale Dienst voor Contingenten en 
Vergunningen hebben geen terugwerkende kracht en zijn niet  toepasbaar op volledig  
onder  de  oude  wet  ontstane  en  definitief  voltrokken  toestanden,  zodat  de  inning 
betreffende  rechten  verschuldigd  vóór  1  januari  1994  nog  steeds  behoort  aan  de 
rechtsopvolgers van deze dienst, ook wanneer de inningshandelingen gesteld worden na 
deze datum1 (Artt.1, 4° en 4 AWDA) 

3° en 4° De omstandigheid dat artikel 4 AWDA, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 23  
december 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, onmiddelijke werking heeft, doet  
niet af aan de vóór de inwerkingtreding verworven bevoegdheid van de Centrale Dienst  
voor Contingenten en Vergunningen, rechtsvoorganger van het Belgisch Interventie en 
Restitutiebureaun tot inning van rechten verschuldigd vóór 1 januari 19942.

5° en 6° Het vroegere artikel 6, eerste lid, van de Verordening (EEG) nr.1854/89 en het 
thans  toepasselijke  artikel  221,  eerste  lid,  Communautair  Douanewetboek,  zijn  geen 
materiële bepalingen, maar procedurele bepalingen, zodat voornoemd artikel 221, eerste 
lid, onmiddellijk toepasbaar is op hangende rechtsgedingen3. (Art. 221, eerste lid, en 253 
Communautair Douanewetboek)

7°  De  interpretatie  van  artikel  221  Communautair  Douanewetboek,  waarbij  wordt 
aangevoerd dat de tekst van het oorspronkelijk artikel 221, derde lid, en van het nieuwe 
artikel 221, vierde lid, van dit wetboek, zo moet begrepen worden dat het niet in staat zijn  
om het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen enkel slaat op 
de onmogelijkheid om dit bedrag vast te stellen binnen de periode van drie jaar en dat  
deze  tekst  onmogelijk  kan  inhouden  dat  het  louter  bestaan  van  een  strafrechtelijke  
invorderingsprocedure,  zonder  dat  wordt  aangetoond  dat  de  douaneautoriteiten  de 
betrokken douanebedragen niet konden berekenen, volstaat om af te wijken van artikel  
221, eerste lid, Communautair Douanewetboek, voegt toe aan deze duidelijke bepalingen  
en faalt bijgevolg naar recht.

(R. e.a.  T. BELGISCH INTERVENTIE EN RESTITUTIEBUREAU)

ARREST

(A.R. P.05.0698.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 20 april 2005 op verwijzing 

gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
Deze verwijzing werd bevolen bij arrest van het Hof van 29 april 2003, dat 

omwille  van  een  verschrijving verbeterd  werd  bij  arrest  van  het  Hof van 30 
september 2003.

II.Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III.Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.

1 Cass, 1 april 2003, A.R. P.02.1547.N, nr.219 ; 27 jan. 2004, A.R. P.03.0956.N, nr.47.
2 Zie voetnoot (1)
3 Artkel 221, eerste lid, Communautair Douanewetboek is krachtens artikel 253 van dit wetboek in 
werking getreden op de derde dag volgend op die van zijn bekendmaking in het Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen op 19 oktober 1992 en is van toepassing met ingang van 1 januari 1994.
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IV. Feitelijke gegevens en voorafgaande rechtspleging
1. Uit het bestreden arrest blijken de volgende relevante feiten.
2. Reyniers & Sogama bvba deed in de periode van 23 juni 1992 tot en met 27 

oktober 1993, in haar hoedanigheid van douane-expediteur, in opdracht en voor 
rekening  van  de  Liechtensteinse  vennootschap  Ani  Fin  en  van  de  Zwitserse 
vennootschap Treufina, met T1-documenten aangifte van een aantal zendingen 
diepgevroren boter als niet-communautaire goederen met oog op extern commu-
nautair  douanevervoer.  Die boter  was afkomstig uit  een derde land, namelijk 
Tsjechië,  en  zou  vanuit  Gent  in  België,  via  Triëste  in  Italië  naar  Zagreb  in 
Kroatië of Ljubljana in Slovenië worden vervoerd. 

3. De Belgische douane stelde een onderzoek in. Uit het proces-verbaal nr. A 
8146 van 22 oktober 1996 van de opsporingsectie te Gent, die het onderzoek 
heeft verricht, blijkt dat het communautair douanevervoer niet werd voltrokken. 
De zendingen waren aangezuiverd met valse douanestempels. 

4. In de loop van het onderzoek hadden de verbalisanten op 29 oktober 1993 J. 
R., bestuurder van Reyniers & Sogama bvba, kennis gegeven dat de T1-docu-
menten  waren  gewaarmerkt  met  valse  stempels  en  dus niet  als  aangezuiverd 
konden worden beschouwd. De raadsman van Reyniers & Sogama bvba vroeg 
bij  fax  van  27  januari  1994  aan  de  Centrale  Dienst  voor  Contingenten  en 
Vergunningen  (CDCV)  welke  in  die  omstandigheden  de  verschuldigde 
heffingen, BTW enz. waren. Hij ontving antwoord. De douane gaf ook Generale 
Bank nv, borgsteller voor Reyniers & Sogama bvba, bij brieven van 21 oktober 
en 10 november 1993 kennis van de niet-aanzuivering van de T1-documenten. 

5. Op 22 oktober 1996 gaf de opsporingsectie aan Reyniers & Sogama bvba, 
vertegenwoordigd door J.R., lezing van haar proces-verbaal dat de bedragen van 
de heffingen vermeldt, en overhandigde J. R. tegen ontvangstbewijs een afschrift 
van het originele proces-verbaal. De douane gaf Reyniers & Sogama bvba bij 
aangetekende brief van 25 november 1996 kennis van de invordering van onder 
meer het verschuldigde bedrag aan invoerrechten. 

6. J.R en Reyniers & Sogama bvba werden op 3 februari 1997 op verzoek van 
de  Belgische  Staat,  minister  van  Financiën,  (administratie  der  Douane  en 
Accijnzen) vervolgd:

-de eerste: om als mededader zich te Gent in de periode van 23 juni 1992 tot 
en met 30 september 1993 schuldig gemaakt te hebben aan de niet-aanzuivering 
van 28 communautaire  doorvoerdocumenten T1, waarvan de aanzuivering ten 
kantore van uitreiking is voorgeschreven, feit strafbaar gesteld door artikel 257, 
§ 1, Algemene Wet Douane en Accijnzen (AWDA);

- de tweede: als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor de eerste.
7. J.R. en Reyniers & Sogama bvba werden bij exploten van 18 en 22 februari 

1997  tevens  rechtstreeks  gedagvaard  door  de  Belgische  Staat,  minister  van 
Economie (CDCV) en door het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau (BIRB) 
om hen  solidair,  hetzij  in  solidum,  hetzij  de  ene  bij  gebreke  aan  de  andere, 
76.610.984 frank en interest te betalen.

8. Het vonnis van 27 juni 2001 van de Correctionele Rechtbank te Gent heeft 
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J.R. vrijgesproken en Reyniers & Sogama bvba buiten zake gesteld. Het open-
baar ministerie, het BIRB en de Belgische Staat (CDCV) kwamen van dit vonnis 
in hoger beroep.

9. Het arrest van 21 november 2002 van het Hof van Beroep te Gent, correcti-
onele kamer,  oordeelde dat het hoger beroep van het openbaar ministerie niet 
ontvankelijk was en sprak, na evocatie van de zaak, J.R. vrij en stelde de civiel-
rechtelijk  aansprakelijke  partij  Reyniers  & Sogama bvba buiten zake.  Verder 
verklaarde  het  arrest  de  rechtstreekse  dagvaarding  van  de  Belgische  Staat 
(CDCV) en het BIRB ontvankelijk doch ongegrond. Deze laatsten stelden tegen 
dit arrest cassatieberoep in.

10.Het arrest van het Hof van 29 april 2003 verwierp de cassatieberoepen voor 
zover ze gericht waren tegen J.R. Het vernietigde anderzijds het arrest:

-in zoverre het beslist dat het enkel geadieerd is van de vervolgingen van de 
Belgische Staat (CDCV) en van het BIRB tegen Reyniers & Sogama bvba in 
haar hoedanigheid van civielrechtelijk aansprakelijke partij;

-in  zoverre  het  de  vordering  van  deze  eisers  als  burgerlijke  partijen  tegen 
Reyniers & Sogama bvba afwijst.

11. Het thans bestreden arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, correcti-
onele kamer, rechtdoende binnen de perken van de verwijzing en met éénparig-
heid van stemmen:

-verklaart de vordering van de Belgische Staat (CDCV) niet ontvankelijk;
-verklaart  de  vordering  van  het  BIRB  wel  ontvankelijk  en  veroordeelt 

Reyniers  &  Sogama  bvba  tot  betaling  van  1.899.136,69  euro  verschuldigde 
invoerheffingen plus interest.

V. Beslissing van het Hof 
1. Eerste middel
1.1 Eerste onderdeel
12.Overwegende dat artikel 1, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 

oktober 1971 betreffende de toepassing van de handelingen uitgaande van de 
bevoegde instellingen der Europese Gemeenschappen in verband met de land-
bouw, de CDCV, gemandateerd door de Belgisch-Luxemburgse administratieve 
commissie,  belast  met  het  innen,  voor  rekening  van  de  Europese  Gemeen-
schappen, van de heffingen, premies, extrabedragen of compenserende bedragen, 
aanvullende bedragen of aanvullende elementen en de overige in het kader van 
het landbouwbeleid ingevoerde of in te voeren rechten verschuldigd bij de invoer 
en bij de uitvoer van sommige producten;

13.Overwegende dat ingevolge het artikel 3, § 3, tweede lid, van het koninklijk 
besluit van 7 augustus 1995 houdende herstructurering van het ministerie van 
Economische Zaken en het koninklijk besluit van 11 december 1995 tot regeling 
van de overdracht van goederen, de rechten en plichten van de CDCV en van de 
sector “Industrieel bedrijfsleven” van de Belgische Dienst voor bedrijfsleven en 
landbouw, de bevoegdheden van de CDCV werden overgeheveld naar het BIRB;

14. Overwegende dat artikel 4 AWDA, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 
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23 december 1993, in werking getreden op 1 januari 1994, bepaalt: 
“De administratie  der  douane  en  accijnzen  is  belast  met  de  inning  van  de 

rechten bij invoer bedoeld in artikel 1, 4°, a, 1, van de rechten bij uitvoer bedoeld 
in artikel 1, 4°, b, 1 en van de accijnzen.

Binnen  de  beperkingen  en  volgens  de  voorwaarden  vastgesteld  door  de 
Koning, is de administratie der douane en accijnzen eveneens bevoegd om de 
rechten bij invoer te innen bedoeld in artikel 1, 4°, a, 2, en de rechten bij uitvoer 
bedoeld in artikel 1, 4°, b, 2”.

15.Overwegende dat het koninklijk besluit van 30 december 1993 betreffende 
de toepassing van de handelingen uitgaande van de bevoegde instellingen der 
Europese Gemeenschappen in verband met de landbouw, inzonderheid de arti-
kelen 1, § 1, 15, 16, en 33, de inning van landbouwheffingen toevertrouwt aan de 
administratie van douane en accijnzen en het koninklijk besluit van 25 oktober 
1971 opheft;

16.Overwegende dat het vermelde artikel 4 AWDA en het koninklijk besluit 
van 30 december 1993 geen terugwerkende kracht hebben en ook niet toepasbaar 
zijn  op  de  volledig  onder  de  oude  wet  ontstane  en  definitief  voltrokken 
toestanden; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht;
17.Overwegende dat de bevoegdheid tot inning van rechten verschuldigd vóór 

1 januari 1994 een volledig onder de oude wet ontstane en definitief voltrokken, 
met  andere  woorden  verworven  toestand  is;  dat  het  arrest  derhalve  wettig 
vermocht te oordelen dat deze inning nog steeds behoort aan de rechtsopvolger 
van de CDCV, dit is het BIRB, ook wanneer inningshandelingen gesteld worden 
na 1 januari 1994;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
1.2 Tweede onderdeel
18.Overwegende  dat  de  omstandigheid  dat  artikel  4  AWDA, gewijzigd  bij 

artikel 3 van de wet van 23 december 1993, in werking getreden op 1 januari 
1994, onmiddellijke werking heeft, niet afdoet aan de voor zijn inwerkingtreding 
verworven  bevoegdheid  van  de  CDCV,  rechtsvoorganger  van  het  BIRB,  tot 
inning van rechten verschuldigd vóór 1 januari 1994;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede middel
2.1 Eerste onderdeel
19.Overwegende dat het arrest oordeelt: 
“Dat vooreerst dient vastgesteld [te worden] dat de feiten waarmee de douane-

schuld  in  casu  verband  houdt  zich  hebben  voorgedaan  vóór  1  januari  1994 
(datum van de inwerkingtreding van het CDW en van de Uitvoeringsverordening 
nummer 2454/93 van de Commissie), namelijk in 1992 en 1993 zoals voormeld;

Dat derhalve te dezen de materiële voorschriften van toepassing zijn van de 
regeling die gold vóór de inwerkingtreding van het Communautair Douanewet-
boek, meer bepaald, wat de mededeling van de douaneschuld betreft, de Veror-
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dening (EEG) nummer 1854/89 van de Raad van 14 juni 1989 betreffende de 
boeking en de betalingsvoorwaarden voor uit hoofde van een douaneschuld te 
vereffenen bedragen aan rechten bij invoer of bij uitvoer (Publicatieblad 30 juni 
1989, afl. 186, blz. 1), van toepassing zijnde op de bedragen aan rechten die met 
ingang van 1 juli 1990 werden geboekt (artikel 26)”;

20.Overwegende dat artikel 6, lid 1, van de Verordening (EEG) nr. 1854/89 
van  de  Raad  van  14  juni  1989 betreffende  de  boeking  en  de  betalingsvoor-
waarden  voor  uit  hoofde  van  een  douaneschuld  te  vereffenen  bedragen  aan 
rechten bij in- of bij uitvoer, bepaalde:  “Onmiddellijk na de boeking dient het 
bedrag van de rechten op de voorgeschreven wijze aan de tot betaling gehouden 
persoon te worden medegedeeld”.

21. Dat artikel 221, lid 1, Communautair Douanewetboek (CDW), dat krach-
tens artikel 253 in werking treedt de derde dag volgende op die van haar bekend-
making  in  het  Publicatieblad  van  de  Europese  Gemeenschappen,  dit  is  12 
oktober 1992, en van toepassing is met ingang van 1 januari 1994, bepaalt: “Het 
bedrag van de rechten dient  onmiddellijk na de boeking op een daartoe geëi-
gende wijze aan de schuldenaar te worden medegedeeld”.

22.Overwegende dat, zoals eiseres aanvoert, artikel 6, lid 1, van de Verorde-
ning (EEG) nr. 1854/89 en artikel 221, lid 1, CDW, geen materiële bepalingen 
zijn maar procedurele bepalingen, zodat, anders dan het arrest oordeelt, te dezen 
artikel 221, lid 1, CDW onmiddellijk toepasbaar is op het hangende rechtsge-
ding;

23.Overwegende dat evenwel, zoals ook het arrest overweegt, artikel 6, lid 1, 
van de vermelde verordening nagenoeg identiek is aan artikel 221, lid 1, CDW;

24.Overwegende dat het arrest oordeelt dat te dezen de kennisgeving van de 
douaneschuld gebeurde met een rechtstreekse dagvaarding voor de Correctionele 
Rechtbank te Gent, betekend op 21 februari 1997; 

25.Overwegende dat de beslissing van het arrest,  op grond van de feitelijke 
gegevens die het onaantastbaar vaststelt  en waartegen eiseres niet opkomt, bij 
toepassing van artikel 221, lid 1, CDW, naar recht verantwoord blijft;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
3. Derde middel
3.1 Eerste onderdeel
32.Overwegende dat de hier toepasselijke tekst van artikel 221, lid 3, CDW, 

vóór de vervanging ervan bij artikel 1, 17, Verordening (EG) nr. 2700/2000 van 
het Europees  Parlement en de Raad van 16 november 2000 tot wijziging van 
Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communau-
tair douanewetboek, luidt:

“De  mededeling  aan  de  schuldenaar  mag  niet  meer  geschieden  na  het 
verstrijken van een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de datum waarop de 
douaneschuld is ontstaan. Wanneer de douaneautoriteiten evenwel ingevolge een 
strafrechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de 
wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen, mag de vorenbedoelde medede-
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ling, voor zover de geldende bepalingen daarin voorzien, nog na het verstrijken 
van de genoemde termijn van drie jaar worden gedaan”.

33.Overwegende dat het arrest oordeelt:
“Dat zowel het oorspronkelijke artikel 221, derde lid, in fine als het nieuwe 

artikel 221, vierde lid, [CDW] dan ook in die zin moeten begrepen worden dat de 
vervaltermijn van drie jaar niet geldt wanneer de douaneschuld die ontstaat het 
gevolg is van een strafrechtelijk vervolgbare handeling”; 

34.Overwegende dat de eiseres aanvoert dat de tekst zo moet begrepen worden 
dat “niet in staat waren het juiste bedrag van de wettelijk verschuldigde rechten 
vast te stellen” slaat op de onmogelijkheid om dit bedrag vast te stellen binnen 
die  periode  van  drie  jaar  en  dat  hij  onmogelijk  kan  inhouden  dat  het  louter 
bestaan van een strafrechterlijke invorderingsprocedure, zonder dat wordt aange-
toond dat de douaneautoriteiten de betrokken douanebedragen niet konden bere-
kenen, volstaat om af te wijken van artikel 221, lid 1, CDW;

35.Overwegende dat evenwel  het oorspronkelijke artikel 221, lid 3, in fine, 
evenals als het nieuwe artikel 221, lid 4, CDW, duidelijk zijn;

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 
36.Overwegende  dat  het  arrest  onaantastbaar  vaststelt  dat  strafbare  hande-

lingen werden gepleegd; dat het ook oordeelt dat de mededeling van het bedrag 
van  de  douaneschuld,  op  de  wijze  en  in  de  omstandigheden  die  het  arrest 
vermeldt, niet laattijdig is geschied; 

Dat het arrest hiermede zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
(...)
4. Vierde middel
(...)
4.2 Tweede onderdeel
41. Overwegende dat het arrest oordeelt: 
“Dat uit het geheel van voormelde kennisgevingen vaststaat dat [eiseres] op 

duidelijke en ondubbelzinnige wijze door de douanediensten op de hoogte werd 
gebracht van de niet-aanzuivering van de betrokken documenten;

Dat hieruit,  minstens  impliciet  maar zeker  volgt  dat  [eiseres],  te dezen een 
ervaren professionele actor zijnde, kennis had of diende te hebben van de voor-
melde termijn van drie maanden waarover zij beschikte en binnen dewelke ten 
genoegen van het kantoor van vertrek de regelmatigheid van het douanevervoer 
of de plaats waar de overtreding of regelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, 
kon worden bewezen;

Dat aldus wel degelijk het normdoel, zoals het ten grondslag ligt  aan de te 
dezen geviseerde toepasselijke bepalingen van artikel 11bis van de Verordening 
(EEG) nummer 1062/87, artikel 34 van de Verordening (EEG) nummer 2726/90 
en artikel 49 van de Verordening (EEG) nummer 1214/92 werd verwezenlijkt”; 

42.Overwegende dat eiseres schending aanvoert van volgende verordeningsbe-
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palingen:
- Artikel 11bis van de Verordening (EEG) nr. 1062/87 van de Commissie van 

27 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudigingsmaatregelen 
betreffende de regeling voor communautair douanevervoer, ingevoegd bij artikel 
1 van de Verordening (EEG) nr. 1429/90 van de Commissie van 29 mei 1990 tot 
wijziging van de vermelde verordening:

“1. Wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangeboden 
en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, 
geeft  het kantoor van vertrek de aangever zo spoedig mogelijk,  doch uiterlijk 
binnen elf maanden na de datum van geldigmaking van de aangifte voor commu-
nautair douanevervoer, daarvan kennis. 

2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving dient met name de termijn te worden 
vermeld waarbinnen, ten genoegen van het kantoor van vertrek het bewijs van 
regelmatigheid van het douanevervoer moet worden geleverd of de plaats moet 
worden  medegedeeld  waar  de  overtreding  of  onregelmatigheid  daadwerkelijk 
werd begaan. 

Deze termijn bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van de in lid 1 
bedoelde kennisgeving. Indien het bewijs na het verlopen van deze termijn niet is 
geleverd, gaat de bevoegde Lid-Staat over tot de invordering van het bedrag aan 
rechten en andere heffingen dat verschuldigd is. In de gevallen waarin deze Lid-
Staat  niet  die Lid-Staat  is,  waarin het  kantoor van vertrek is  gelegen,  zal het 
kantoor van vertrek deze Lid-Staat informeren.” 

-  Artikel  34  van  de  Verordening  (EEG)  nr.  2726/90  van  de  Raad  van  17 
september 1990 betreffende communautair douanevervoer:

“1. Wanneer wordt vastgesteld dat tijdens of naar aanleiding van een commu-
nautair douanevervoer in een bepaalde Lid-Staat een overtreding of onregelma-
tigheid  is  begaan,  wordt  de  actie  tot  invordering  van  de  eventueel  opeisbare 
rechten  en  andere  heffingen  -  onverminderd  eventuele  strafvervolging  -  door 
deze Lid-Staat ingesteld volgens de communautaire of nationale bepalingen. 

2.  Wanneer  wordt  vastgesteld dat  bij een communautair  douanevervoer  een 
overtreding of een onregelmatigheid is begaan,  zonder dat het  mogelijk is de 
plaats te bepalen waar zij is begaan, wordt deze overtreding of onregelmatigheid 
geacht te zijn begaan in de Lid-Staat waar zij is vastgesteld. 

3. Wanneer de zending niet aan het kantoor van bestemming is aangebracht en 
de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, 
wordt deze overtreding of onregelmatigheid geacht te zijn begaan 

- in de Lid-Staat waartoe het kantoor van vertrek behoort, of 
-  in  de Lid-Staat  waartoe  het  kantoor van doorgang bij  binnenkomst  in  de 

Gemeenschap behoort en waaraan een kennisgeving van doorgang is afgegeven, 
tenzij  binnen een nader  te bepalen  termijn,  ten genoegen  van de bevoegde 

autoriteiten het bewijs wordt geleverd van de regelmatigheid van het communau-
tair  douanevervoer  of  van de plaats  waar  de overtreding of  onregelmatigheid 
daadwerkelijk is begaan. 

Indien, bij gebreke van een dergelijk bewijs, genoemde overtreding of onregel-
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matigheid geacht blijkt te zijn begaan in de Lid-Staat van vertrek of in de Lid-
Staat van binnenkomst als bedoeld in de eerste alinea, tweede streepje, worden 
de rechten en andere heffingen op de betrokken goederen door deze Lid-Staat 
geïnd volgens de communautaire of nationale bepalingen. 

Indien vóór het verstrijken van een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de 
datum van geldigmaking van de aangifte T1, kan worden vastgesteld in welke 
Lid-Staat  genoemde overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is begaan, 
gaat deze Lid-Staat overeenkomstig de communautaire of nationale bepalingen 
over tot de inning van de rechten en andere heffingen (met uitzondering van die 
welke overeenkomstig de tweede alinea als eigen middelen van de Gemeenschap 
worden geïnd) op de betrokken goederen. In dat geval worden de aanvankelijk 
geïnde rechten en andere heffingen (met uitzondering van die welke als eigen 
middelen van de Gemeenschap worden geïnd) terugbetaald zodra het bewijs is 
geleverd dat deze zijn geïnd. 

De  zekerheid  waaronder  het  communautair  douanevervoer  heeft  plaatsge-
vonden, wordt pas vrijgegeven aan het eind van genoemde termijn van drie jaar 
of eventueel na betaling van de rechten en andere heffingen die van toepassing 
zijn in de Lid-Staat waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk is 
begaan. 

De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om overtredingen en onregelma-
tigheden te bestrijden en doeltreffend te bestraffen.”

- Artikel 49 van Verordening (EEG) nr. 1214/92 van de Commissie van 21 
april  1992  houdende  uitvoeringsbepalingen  en  vereenvoudigingsmaatregelen 
betreffende de regeling voor communautair  douanevervoer:

“1. Wanneer een zending niet bij het kantoor van bestemming is aangeboden 
en de plaats van de overtreding of onregelmatigheid niet kan worden vastgesteld, 
geeft  het kantoor van vertrek de aangever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
binnen elf maanden na de datum van geldigmaking van de aangifte voor commu-
nautair douanevervoer, daarvan kennis. 

2. In de in lid 1 bedoelde kennisgeving dient met name de termijn te worden 
vermeld waarbinnen aan het kantoor van vertrek, ten genoegen van de bevoegde 
autoriteiten, de regelmatigheid van het douanevervoer kan worden bewezen of de 
plaats waar de overtreding of onregelmatigheid daadwerkelijk werd begaan, kan 
worden medegedeeld. 

Deze termijn bedraagt drie maanden te rekenen van de datum van de in lid 1 
bedoelde kennisgeving. Indien het bewijs na het verlopen van deze termijn niet 
wordt  geleverd,  gaat  de  bevoegde  Lid-Staat  over  tot  de  invordering  van  het 
verschuldigde  bedrag aan rechten  en andere  heffingen.  In  de gevallen waarin 
deze Lid-Staat  niet  die  is  waarin  het  kantoor van vertrek  is  gelegen,  zal  dat 
kantoor genoemde Lid-Staat daarvan onverwijld op de hoogte brengen.” 

43.Overwegende dat eiseres betoogt dat het oordeel van het bestreden arrest in 
strijd is met de duidelijke wetteksten die zij in haar middel aanvoert, maar ook 
met de rechtspraak van het Hof van Justitie; dat zij  ter zake verwijst naar de 
rechtsoverwegingen  nr.  29-31  van  het  arrest  in  de  zaak  C-233/98, 
Lensing/Brockhausen, 21 oktober 1999, met betrekking tot zowel artikel 3, lid 3, 
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Verordening (EEG) nr 222/77 van de Raad van 13 december 1976 betreffende 
communautair douanevervoer, als artikel 11bis, lid 2, van de Verordening (EEG) 
nr. 1062/87, en ook naar de rechtsoverweging nr. 24 van het arrest in de zaak 
C-300/03 in de zaak Honeywell Aerospace Gmbh/Hauptzollamt Giessen, betref-
fende de artikelen 378, lid 1, en 379, van de Verordening (EEG) nr. 2454/93 van 
de Commissie van 21 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter 
uitvoering van Verordening nr. 2913/92, die nagenoeg identiek zijn aan de in het 
middel vermelde EG-bepalingen;

44.Overwegende dat aldus een vraag rijst over de uitlegging van deze bepa-
ling, waarop het antwoord noodzakelijk is voor het beoordelen van het onderdeel 
van het middel, zodat het Hof bij toepassing van artikel 234 (ex artikel 177) van 
het EEG-verdrag het Hof van Justitie een prejudiciële vraag moet stellen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Houdt iedere verdere uitspraak aan tot het Hof van Justitie van de Europese 

Gemeenschappen,  bij  wijze van prejudiciële  beslissing uitspraak heeft  gedaan 
over onderstaande vraag:

“Moeten  artikel  11bis  van  de  Verordening  (EEG)  nr.  1062/87  van  de 
Commissie van 27 maart 1987 houdende uitvoeringsbepalingen en vereenvoudi-
gingsmaatregelen  betreffende  de  regeling  voor  communautair  douanevervoer, 
ingevoegd bij artikel 1 van de Verordening (EEG) nr. 1429/90 van de Commissie 
van 29 mei 1990 tot wijziging van de vermelde verordening, artikel 34 van de 
Verordening (EEG) nr. 2726/90 van de Raad van 17 september 1990 betreffende 
communautair douanevervoer en artikel 49 van Verordening (EEG) nr. 1214/92 
van de Commissie van 21 april 1992 houdende uitvoeringsbepalingen en vereen-
voudigingsmaatregelen betreffende de regeling voor communautair douanever-
voer, zo uitgelegd worden: 

- dat ondanks dat de kennisgeving aan de aangever geen melding maakte van 
de  termijn  van  drie  maanden  waarbinnen  aan  het  kantoor  van  vertrek,  ten 
genoegen van de bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanever-
voer kan worden bewezen of de plaats waar de onregelmatigheid daadwerkelijk 
werd  begaan,  de  rechter  naar  feitelijke  omstandigheden  die  zijn  beslissing 
kunnen  wettigen,  kan  oordelen  dat  de  kennisgeving  zonder  melding  van  de 
termijn van drie maanden toch het wettelijke normdoel heeft verwezenlijkt;

- dan wel dat de kennisgeving aan de aangever verplicht melding moet maken 
van de termijn van drie maanden waarbinnen aan het kantoor van vertrek, ten 
genoegen van de bevoegde autoriteiten, de regelmatigheid van het douanever-
voer kan worden bewezen of de plaats waar de onregelmatigheid daadwerkelijk 
werd begaan, zodat de bevoegde autoriteit slechts tot inning kan overgaan nadat 
hij de aangever er expliciet op gewezen heeft dat hij over drie maanden beschikt 
om het  gevraagde  bewijs  te  leveren  en wanneer  dat  bewijs  niet  binnen  deze 
termijn geleverd is”.

Houdt de kosten aan. 

8  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
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Verslaggever: de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en Houtekier.

Nr. 571

2° KAMER - 8 november 2005

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ACCIJNZEN - VORDERING VAN DE ADMINISTRATIE TOT BETALING VAN 
ONTDOKEN ACCIJNSRECHTEN - WETSBEPALINGEN VERMELD IN DE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING 
VAN DE ADMINISTRATIE - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ACCIJNZEN - VORDERING VAN DE 
ADMINISTRATIE TOT BETALING VAN ONTDOKEN ACCIJNSRECHTEN - WETSBEPALINGEN VERMELD IN DE 
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN DE ADMINISTRATIE - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

3º DAGVAARDING - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING - STRAFZAKEN - ACCIJNZEN - VORDERING 
VAN DE ADMINISTRATIE TOT BETALING VAN ONTDOKEN ACCIJNSRECHTEN - WETSBEPALINGEN 
VERMELD IN DE RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VAN DE ADMINISTRATIE - VERPLICHTING VAN DE 
RECHTER

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE - AARD - GEVOLG - 
HOOFDELIJKHEID - ARTIKEL 50, SW.

5º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - VEROORDELING TOT EEN 
GELDBOETE - AARD - GEVOLG - ARTIKEL 50, SW. - TOEPASSELIJKHEID

6º STRAF — GELDBOETE EN OPDECIEMEN - DOUANE EN ACCIJNZEN - 
VEROORDELING TOT GELDBOETE - AARD - GEVOLG - ARTIKEL 50, SW. - TOEPASSELIJKHEID

1º, 2° en 3° De strafrechter, die ter gelegenheid van de strafvervolging kennis neemt van  
de vordering tot betaling van de ontdoken douane- of accijnsrechten, is niet verplicht de 
beklaagde tijdens het debat toelichting te geven over de wetsbepalingen betreffende die 
vordering, die in de rechtstreekse dagvaarding van de administratie worden vermeld en 
waarop hij zich kan verdedigen.

4º, 5° en 6°  Artikel 50, eerste lid, Strafwetboek geldt ook voor de enige boete die in zake 
douane en accijnzen tegen de overtreders wordt uitgesproken, daar zij het materiële feit  
van de overtreding treft en een zakelijk karakter heeft1.

(C. e.a. T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN)

ARREST

(A.R. P.05.0791.N)

I. Bestreden beslissing

1 Zie Cass.,  28 nov.  1881,  Pas., 1882, I, 5; 5 okt.  1903,  Pas., 1904, I, 21;  R.P.D.B., dl. IV, tw. 
"Douane et accises", nr 441. De boete inzake douane en accijnzen heeft sinds de opheffing van artikel 
100,  tweede  lid,  Strafwetboek,  niet  meer  het  gemengd  karakter  van  een  straf  en  een 
schadevergoeding, maar is enkel nog een straf met een zakelijk karakter (Zie Cass., 21 sept. 1999, 
AR P.98.1346.N, nr 474; 29 april 2003, AR P.02.1459.N - P.02.1578.N, nr 268). 
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 27 april 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers sub I stellen in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De eiseres sub II stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op de veroordeling van de 

eerste eiser en eiseres in de zaak I, feiten 1 en 2, tot betaling van de accijns op de 
alcoholvrije dranken;

Overwegende dat de rechtstreekse dagvaarding in de zaak I artikel 5, eerste tot 
en met derde paragraaf, van de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijns-
stelsel van de alcoholvrije dranken, vermeldt;

Overwegende dat  de strafrechter  die ter gelegenheid van de strafvervolging 
kennisneemt van de vordering tot betaling van de ontdoken douane- of accijns-
rechten, niet verplicht is de beklaagde tijdens het debat toelichting te geven over 
de wetsbepalingen betreffende die vordering, die in de rechtstreekse dagvaarding 
van de administratie worden vermeld en waarop hij zich kan verdedigen;

Overwegende dat het arrest verwijst naar het artikel 5, § 1 en 3, van de wet van 
13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van de alcoholvrije dranken, die 
het in het kort samenvat; 

Overwegende dat het arrest, na dit oordeel dat de toepasselijkheid van artikel 
5, § 1 en 3, van de wet van 13 februari 1995 impliceert,  niet meer hoefde te 
antwoorden op de daardoor doelloos geworden conclusie van eiser dat artikel 50 
van het ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende het accijnsstelsel 
van alcoholvrije dranken, zijn veroordeling tot betaling van de accijns niet kan 
rechtvaardigen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat het arrest niet enkel verwijst naar artikel 259 AWDA, maar 

onder meer ook naar artikel 50 Strafwetboek;
Overwegende dat  artikel  50, eerste  lid, Strafwetboek bepaalt:  "Alle wegens 

eenzelfde misdrijf veroordeelde personen zijn hoofdelijk gehouden tot teruggave 
en schadevergoeding";

Dat  deze  bepaling  ook  geldt  voor  de  enige  boete  die  in  zake  douane  en 
accijnzen tegen de overtreders wordt uitgesproken, daar zij het materiële feit van 
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de overtreding treft en een zakelijk karakter heeft; 
Overwegende dat het middel dat uitgaat van de aanvoering dat het arrest nalaat 

de wetsbepaling te vermelden krachtens dewelke hier de veroordelingen tot de 
geldboete  solidair  tegen  de  overtreders  en  de  medeplichtigen  worden  uitge-
sproken, feitelijke grondslag mist;

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

8  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Maes en De Bruyn.

Nr. 572

2° KAMER - 8 november 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - OPEENVOLGING VAN DRIE STRAFWETTEN IN 
DE TIJD - STRAF OP HET OGENBLIK VAN DE UITSPRAAK LICHTER DAN OP HET OGENBLIK VAN HET 
PLEGEN VAN HET MISDRIJF, MAAR ZWAARDER DAN IN DE TUSSENLIGGENDE PERIODE - 
TOEPASSELIJKE STRAF

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKING VAN DE WET IN DE TIJD - OPEENVOLGING VAN 
DRIE STRAFWETTEN IN DE TIJD - STRAF OP HET OGENBLIK VAN DE UITSPRAAK LICHTER DAN OP HET 
OGENBLIK VAN HET PLEGEN VAN HET MISDRIJF, MAAR ZWAARDER DAN IN DE TUSSENLIGGENDE 
PERIODE - TOEPASSELIJKE STRAF

1º en 2° Wanneer bij de opeenvolging van drie strafwetten in de tijd, de straf gesteld door 
de  eerste  wet,  die  van kracht  was op het  ogenblik  van het  plegen van het  misdrijf,  
zwaarder is dan de straf gesteld door de derde wet, die van kracht is op het ogenblik van  
de uitspraak, maar deze straf, op haar beurt, strenger is dan de straf die op het misdrijf  
was gesteld tussen het ogenblik van het plegen ervan en de uitspraak, dient de straf te  
worden  toegepast,  die  op  het  misdrijf  was  gesteld  door  de  minst  zware  tweede  
tussenliggende wet1. (Art. 15.1, I.V.B.P.R.; Art. 2, tweede lid, Sw.)

(C.)

Advocaat-generaal P. Duinslaeger heeft in substantie gezegd:
1.  In  deze  zaak  werd  eiser  vervolgd  voor  zowel  een  inbreuk  op  het  artikelen  4.4 

Wegverkeersreglement (verplichting een stilstaand of geparkeerd voertuig te verplaatsen 
na daartoe door een bevoegd persoon te zijn aangemaand) als voor een inbreuk op het 
artikel 35.1.1 Wegverkeersregelement (dragen van de veiligheidsgordel). 

Bij vonnis van 6 mei 2005, in hoger beroep gewezen door de correctionele rechtbank te 
Brussel, wordt hij, bij toepassing van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek, tot één enkele 

1 Zie de concl. van het O.M.
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straf veroordeeld, te weten de zwaarste, met name tot een geldboete van 100 euro of een 
vervangend rijverbod  van  dertig  dagen,  met  gedeeltelijk  uitstel  van  tenuitvoerlegging, 
alsmede tot een rijverbod van acht dagen.

Naar het oordeel van de appèlrechters is de zwaarste straf deze gesteld op de inbreuk 
van artikel 4.4 Wegverkeersreglement.

2.  De feiten dateren van vóór  de inwerkingtreding van de wet  van 7 februari  2003 
houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.

Onder de wet die van toepassing was op het ogenblik van het plegen van de feiten werd 
de overtreding van artikel  4.4  Wegverkeersreglement,  krachtens het  toen toepasselijke 
artikel 29, tweede lid, Wegverkeerswet, gestraft met een gevangenisstraf van een dag tot 
een maand en met een geldboete van 10 tot 500 euro of met een van die straffen alleen.

Het  koninklijk  besluit  van  22  december  2003  tot  aanwijzing  van  de  zware 
overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in uitvoering van de wet 
betreffende de politie over het wegverkeer, dat in werking trad op 1 maart 2004, maakte 
in zijn oorspronkelijk versie2 geen melding van het artikel 4.4 Wegverkeersreglement als 
zware overtreding in de zin van artikel 29, § 1, Wegverkeerswet , zoals gewijzigd bij wet 
van 7 februari 2003, eveneens in werking getreden op 1 maart 2004, zodat de overtreding 
ervan  vanaf  1  maart  2004  enkel  gestraft  werd  overeenkomstig  artikel  29,  §  2, 
Wegverkeerswet, met name met een geldboete van 10 tot 250 euro.

Het  artikel  4.1.2°  van  het  koninklijk  besluit  van  22  december  2003  werd  evenwel 
opnieuw gewijzigd door artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 april 20043, dat in 
werking  trad  op  30  april  2004  en  dat  sindsdien  de  overtreding  van  artikel  4.4 
Wegverkeersreglement, als zware overtreding van de derde graad in de zin van artikel 29, 
§ 1, eerste lid, Wegverkeerswet, strafbaar stelt met een geldboete van 100 tot 500 euro en 
met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten 
minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar. 

Samengevat kan dus gesteld worden dat dezelfde inbreuk:
- op het ogenblik van de feiten strafbaar gesteld werd met een gevangenisstraf van een 

dag tot een maand en met een geldboete van 10 tot 500 euro of met een van die straffen 
alleen, 

- in de navolgende periode van 1 maart 2004 tot 29 april strafbaar gesteld werd met een 
geldboete van 10 tot 250 euro,

- en, ten slotte, vanaf 30 maart 2004 (en dus ook reeds op het ogenblik van het vonnis, 
dat dateert van 6 mei 2005) strafbaar gesteld wordt met een geldboete van 100 tot 500 
euro en met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur 
van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar.

3. Wij staan dus voor een probleem van de toepassing van de wet in de tijd, waarbij de 
eerste wet strenger is dan de derde en laatste wet, die op haar beurt strenger is dan de 
tussenliggende tweede wet en waarbij het Hof gehouden is het voorschrift van artikel 2, 
tweede lid, Strafwetboek toe te passen dat bepaalt dat, indien de straf, ten tijde van het 
vonnis bepaald, verschilt van die welke ten tijde van het misdrijf was bepaald, de minst 
zware straf moet worden toegepast.

Het  artikel  2,  tweede  lid,  Strafwetboek  houdt  dus  enkel  rekening  met  twee 
momentopnamen, met name de straf op het ogenblik van het plegen van het misdrijf en de 
straf op het ogenblik van de uitspraak, maar geeft geen onmiddellijke oplossing voor het 
geval  waarbij  op  dit  misdrijf  een  lichtere  straf  gesteld  werd  tussen  beide 
momentopnamen. 

2 B.S., 31 december 2003 (tweede uitgave)
3 B.S., 30 april 2004.
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De  vraag  rijst  dan  ook  of  er  volledig  abstractie  moet  gemaakt  worden  van  deze 
tussenliggende lichtere straf,  dan wel  of deze tussenliggende lichtere straf,  ondanks de 
latere verzwaring toch moet worden toegepast.

4. Het Hof heeft zich omtrent dit probleem nog niet moeten uitspreken. Dat was wel het 
geval  voor  het  Franse Hof  van  Cassatie  dat,  zij  het  in  lang vervlogen  tijden,  in  drie 
gelijkaardige zaken besliste dat in dergelijke gevallen de tussenliggende wet en dus de 
tussenliggende lichtere straf moet worden toegepast4. Telkens betrof het misdrijven die 
gepleegd werden in de Romeinse Staten, vóór hun aanhechting bij het Franse Keizerrijk 
en waarop, volgens de Romeinse wetgeving de doodstraf gesteld was. Na de inlijving bij 
het Franse Keizerrijk werd de Franse Code pénal van 1791,  die voor  deze misdrijven 
slechts de tijdelijke dwangarbeid voorzag, van toepassing, maar op het ogenblik van de 
uitspraak in deze drie zaken was de Franse Code pénal van 1810 in werking getreden, die 
dezelfde misdrijven met levenslange dwangarbeid bestrafte. Het Franse Hof van Cassatie 
besliste keer op keer dat de rechters, die in toepassing van de Franse Code pénal van 1810 
de  daders  veroordeeld  hadden  tot  levenslange  dwangarbeid,  het  artikel  6  van  het 
Keizerlijk  Decreet  van  13  juli  1810,  dat  inhoudelijk  overeenstemt  met  het  artikel  2, 
tweede lid, Strafwetboek, geschonden hadden, door de levenslange dwangarbeid van de 
Code pénal van 1810 te vergelijken met de doodstraf uit de Romeinse wetgeving en niet 
met de tijdelijke dwangarbeid uit de Code pénal van 1791.

Deze rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie kreeg instemmende commentaar van 
de meeste Franse rechtsgeleerde auteurs5. Anderen waren kritischer, omdat het conflict 
enkel bestaat tussen de eerste en de derde wet of tussen de “wet van het misdrijf” en de 
“wet van de uitspraak”: volgens deze auteurs heeft de beklaagde geen enkel recht op de 
toepassing van de intermediaire wet “omdat onder het regime van deze tussenliggende 
wet geen enkele rechtshandeling gesteld wordt”6.

De regel van de toepassing van de tussenliggende lichtere wet werd overigens in een 
aantal landen ook uitdrukkelijk opgenomen in de wet7. 

5. Dit is, zoals hiervoor uiteengezet, niet het geval in het Belgisch Strafwetboek. 
Toch werd bij de parlementaire voorbereiding van het Strafwetboek van 8 juni 1867 

ook aandacht besteed aan het probleem van de toepassing van de wet in de tijd in het 
geval van verschillende opeenvolgende wetten.

Bij de bespreking van het huidige artikel 2, tweede lid, Strafwetboek, in de Commissie 
voor  de  Justitie  van  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers  werd  immers  een 
amendement  ingediend om dit  tweede lid als volgt  te formuleren:  “Indien evenwel  de 
straf, ten tijde van het vonnis bepaald, in de tijd die verloopt tussen het misdrijf en het 
vonnis bepaald, en ten tijde van het misdrijf bepaald, verschillen, wordt altijd de minst 
zware straf toegepast”8. 

4 Cass. fr., Crim., 9 juillet 1813, n°. 154; Cass. fr., Crim., 30 juillet 1813, n° 167, p. 406; Cass. fr., 
Crim., 1 octobre 1813, n° 211, p. 519.
5 BOITARD,  Code pénal et Code d’instruction criminelle, Paris, 1842, p. 1842; GARCON,  Code 
pénal annoté, 1901, art. 4, n° 80; DONNEDIEU DE VABRES, Traité de Droit Criminel, n° 1593; 
BOUZAT ET PINATEL, Traité de droit pénal et de criminologie, II, n° 1681, p. 1611; BOUZAT, 
Traité théorique et pratique de droit pénal, Paris, 1951, p. 1036; ORTOLAN, J., Eléments de droit  
pénal, 4ieme ed., Paris, 1875, n° 588, p. 230; GARRAUD, Droit pénal français, T. I, n° 155, p. 323; 
CHAVEAU, AD. Et HELIE, F., Théorie du Code pénal, 1845, I, n° 47, p.18. 
6  R. MERLE et A. VITU, Traité de droit criminel, Tome I, 7ieme ed., 1978, , n° 260, p. 353.
7 Zo  onder  meer  in  het  Italiaanse  Strafwetboek  van  1930  (art.  2,  derde  lid)  en  in  het  Grieks 
Strafwetboek van 1924 (art.1, tweede lid).
8 In de franse tekst: “Néanmoins, si la peine établie au temps du jugement, dans l’intervalle entre  
l’infraction et le jugement, et celle portée au temps de l’infraction, sont différentes, la peine la moins  
forte est toujours appliquée”.
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In dit amendement werd dus wel degelijk rekening gehouden met de hypothese die ons 
thans bezighoudt en werd het probleem van de toepassing van de wet in de tijd opgelost in 
dezelfde zin als in de arresten van het Franse Hof van Cassatie: indien de straf, op eender 
welk ogenblik tussen het plegen van het misdrijf en de uitspraak, gewijzigd wordt, zal 
steeds de lichtste straf moeten worden toegepast.

De toenmalige minister  van Justitie TESCH verzette zich tegen dit  amendement  en 
vroeg de toevoeging, onder de vorm van amendement, aan het oorspronkelijk ontwerp van 
de  woorden  “  in  de  tijd  die  verloopt  tussen  het  misdrijf  en  het  vonnis  bepaald”  te 
schrappen. Volgens de minister van Justitie was de regel van de toepassing van de minst 
zware wet een algemeen aanvaard principe en was de uitdrukkelijke toevoeging van de 
uiterst  zeldzame  hypothese  van  drie  opeenvolgende  wetten  overbodig  omdat  het 
oorspronkelijk wetsontwerp ook dit  probleem regelde.  Steeds volgens de minister  van 
Justitie diende ook in dit geval , bij toepassing van het oorspronkelijk artikel 2, tweede lid, 
Strafwetboek, de meest gunstige wet van de drie toegepast te worden, ook al was dat de 
tweede intermediaire wet. Als argument voor zijn stelling voerde de minister van Justitie 
aan dat het bestaan van deze tussenliggende mildere wet een verworven recht voor de 
beklaagde uitmaakt, dat hem niet kan worden ontnomen door een derde strengere wet. Dit 
antwoord kon de Commissie voor de Justitie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
blijkbaar  bevredigen,  want  het  amendement  werd  uiteindelijk  geschrapt,  waarbij  de 
verslaggever,  die wellicht zijn wensen voor werkelijkheid nam9, preciseerde dat het de 
Commissie  “compleet  onverschillig  laat  of het principe nu vastgelegd wordt  door een 
publieke verklaring in het parlement, dan wel door een uitdrukkelijk opname ervan in de 
wettekst zelf”10.

6. De Belgische rechtsleer besteedt maar relatief weinig aandacht aan dit probleem. 
Volgens J. HAUS11 vindt het principe dat de strafwetten enkel terugwerken ten gunste 

van de beklaagde en niet in zijn nadeel ook toepassing wanneer er een conflict ontstaat 
tussen drie opeenvolgende wetten die betrekking hebben op hetzelfde misdrijf. Bijgevolg 
moet ook volgens deze auteur, wanneer een nieuwe wet de straf, die bepaald was door een 
vroegere wet die gold ten tijde van het misdrijf, mildert, deze mildering ten goede komen 
aan de beklaagde, ook wanneer naderhand een derde wet de eerste straf terug zou hebben 
ingevoerd. Hetzelfde geldt, volgens HAUS, wanneer de door de beklaagde overtreden wet 
door  een mildere  wet  vervangen  wordt  en deze laatste  wet,  voor  de uitspraak,  wordt 
gevolgd  door  een derde wet,  die  strenger  is  dan de tussenliggende  tweede  wet,  maar 
minder streng dan de eerste: ook in dit geval dient de intermediaire tweede wet toegepast 
te worden. Hij preciseert dat, in dit laatste geval, de eerste wet niet (meer) kan toegepast 
worden, omdat de tweede terugwerkt in het voordeel van de beklaagde en dat de derde 
wet niet kan toegepast worden omdat deze laatste wet dan zou terugwerken in het nadeel 
van de beklaagde.

Het  probleem  van  de  (theoretische)  gelijktijdige  toepasselijkheid  van  drie 
opeenvolgende wetgevingen wordt ook, heel even, aangeraakt door Advocaat-generaal L. 
DEPELCHIN12in  zijn  plechtige  rede van  1 september  1965.  Hij  sluit  zich aan bij  de 
rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie en de Franse doctrine, die voorhouden dat de 
minst  strenge wet  moet worden toegepast.  Hij  bespreekt  daarbij ook het argument dat 

9 Sindsdien heeft het Hof immers meermaals beslist dat de parlementaire voorbereiding van een wet 
niet kan worden aangevoerd tegen de klare en duidelijke tekst ervan.  Zie Cass., 31 jan. 1961,  Pas. 
1961, I, 584; 18 sept. 1978, Pas., 1979, I, 66; 22 dec. 1994, A.R. C.94.0035.F, nr. 573.
10 J. NYPELS,  Commentaire et complément du Code pénal Belge, T. I,  p.208; J. GOEDSEELS, 
Commentaire du Code pénal Belge, 2ieme ed., 1948, n° 26-27, p. 15.
11 J. HAUS, Principes généraux du droit pénal, T. I., 1879, nr. 185, p. 126.
12 L.  DEPELCHIN,  Overwegingen  bij  artikel  2  van  het  Strafwetboek,  rede  uitgesproken  ter 
pelchtige zitting van 1 september 1965, Bull., 1965, p. 4.
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door BOUZAT en PINATEL13 wordt aangehaald, waar zij stellen dat de toepassing van 
de tweede tussenliggende en mildere wet verantwoord is, omdat, zo de procedure sneller 
was gegaan, de beklaagde onder die tweede zachtere wet zou zijn gevonnist en dat men de 
beklaagde, door hem volgens de (derde) strengere wet te vonnissen, zou doen lijden onder 
de “traagheid van de procedure”. Advocaat-generaal DEPELCHIN voegt daar evenwel 
aan toe dat men hierbij wel moet bedenken dat, zo de procedure nog sneller was verlopen, 
het  vonnis  reeds  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  tweede  wet  was  kunnen  worden 
uitgesproken en dat, in deze “ideale eventualiteit”, de eerste, bij onderstelling strengere 
wet, noodzakelijk had dienen te worden toegepast. Deze laatste opmerking doet evenwel 
de vraag rijzen of het billijk en rechtvaardig is de zwaarte van de op te leggen straf te  
laten afhangen van de snelheid of de traagheid van de rechtspleging. 

De meeste  andere  Belgische auteurs lijken zich,  één enkele  uitzondering niet  te  na 
gesproken14,  aan te sluiten bij de zienswijze  dat de tussenliggende wet  in mitius moet 
worden toegepast15.

7.  De voorgaande elementen werden geput  uit  rechtspraak en rechtsleer uit  een ver 
verleden.

Toch  is  er  nog  een  uitermate  belangrijk  argument  uit  de  meer  recente 
rechtsgeschiedenis die toelaat het oude standpunt, dat de meest gunstige intermediaire wet 
dient te worden toegepast, nog te versterken.

Artikel  15.1,  laatste  lid,  van  het  Internationaal  Verdrag  inzake  burgerrechten  en 
politieke rechten, bepaalt immers, na gepreciseerd te hebben dat geen zwaardere straf mag 
worden  opgelegd  dan  die  welke  ten  tijde  van  het  begaan  van  het  strafbare  feit  van 
toepassing was, dat “indien, na het begaan van het strafbare feit de wet mocht voorzien in 
de oplegging van een lichtere straf, de overtreder daarvan (dient) te profiteren”.

Zoals  uit  de  formulering  van  deze  verdragstekst  blijkt  wordt  het  principe  van  de 
toepassing van de mildere wet, anders dan in de tekst zelf van het artikel 2, tweede lid, 
Strafwetboek,  hier niet  beperkt  tot  de  twee  referentiepunten van  het  ogenblik  van  het 
plegen  van  het  misdrijf  en  van  het  ogenblik  van  de  uitspraak:  elke  wettelijke 
strafvermindering, die ingevoerd werd tussen deze twee referentiepunten, hoe kort ook, 
moet bijgevolg ten goede komen aan de beklaagde.

8. In het geval dat ons thans bezighoudt werd de eiser veroordeeld tot een geldboete 
van 100 euro of een vervangend rijverbod van dertig dagen, met gedeeltelijk uitstel van 
tenuitvoerlegging, alsmede tot een rijverbod van acht dagen. Enkel de derde “wet”, die 
van  kracht  was  vanaf  30  maart  2004  en  op  het  ogenblik  van  de  uitspraak,  stelt  de 
overtreding van artikel 4.4 Wegverkeersreglement strafbaar met een verval van het recht 
tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten 
hoogste vijf jaar. Daaruit blijkt duidelijk dat de appèlrechters, ten onrechte, toepassing 
maken van de derde wet, die weliswaar minder streng is dan de eerste wet, maar die wel  
degelijk strenger is dan de tweede tussenliggende wet.

Het  aangevoerde  middel  is  bijgevolg  gegrond,  en  de  onwettigheid  van  één van  de 
bestanddelen van de straf maakt de gehele straf onwettig16, maar, bij toepassing van de 

13 BOUZAT et PINATEL, o.c., II, p. 1287; BOUZAT, P., o.c., 1037.
14 THIRY, Cours de Droit Criminel, 1909, nr. 40, p. 40: deze auteur is van mening dat de logica 
voorschrijft dat de derde wet zou worden toegepast, maar geeft daarvoor geen andere argumenten op.
15 A. BRAAS.,  Précis de droit pénal,  Bruxelles, 1946, p. 69, noot 2; R.P.D.B., V°  Infraction et 
répression en général, nr. 47; C.J. VANHOUDT, en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, deel I, 
nr.  353, p.  172;  J.  RUBBERECHT en R. DECLERCQ,  Het niet-terugwerken van strafwetten,  in 
“Annalen voor Rechtsgeleerdheid en Staatswetenschappen”, X, p. 126.
16 Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98 met concl. van procureur-generaal du Jardin; 25 feb. 
2003, A.R. P.02.0672.N, nr. 132.
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rechtspraak van het Hof sinds het arrest van 8 februari 200017, kan de schuldigverklaring, 
waarvoor  de substantiële of  op straffe  van nietigheid voorgeschreven  rechtsvormen in 
acht  werden  genomen  en waarvoor  de  beslissing  overeenkomstig  de  wet  is  gewezen, 
onverkort blijven bestaan.  

Conclusie:  vernietiging  van  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  het  eiser  tot  straf 
veroordeelt. 

ARREST

(A.R. P.05.0915.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 6 mei 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De 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
Overwegende  dat  de  appelrechters  de  eiser  schuldig  verklaren  aan  de 

vermengde telastleggingen A en B, namelijk inbreuken op de artikelen 4.4 en 
35.1.1,  Wegverkeersreglement,  en  tot  één  straf  veroordelen,  te  weten  de 
zwaarste;

Overwegende dat de overtreding van artikel 4.4 Wegverkeersreglement, onder 
de wet die van toepassing was op het ogenblik van het plegen van het feit, krach-
tens artikel 29, tweede lid, Wegverkeerswet, gestraft wordt met gevangenisstraf 
van een dag tot een maand en met geldboete van 10 tot 500 euro of met een van 
die straffen alleen;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwijzing 
van de zware overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen in 
uitvoering van de wet betreffende de politie op het wegverkeer  geen melding 
maakt van artikel 4.4 Wegverkeersreglement als zware overtreding in de zin van 
artikel 29, § 1, Wegverkeerswet, in werking getreden met ingang van 1 maart 
2004, zodat de overtreding ervan vanaf deze datum van inwerkingtreding gestraft 
wordt overeenkomstig artikel 29, § 2, Wegverkeerswet, te weten met een geld-
boete van 10 euro tot 250 euro;

Overwegende dat de overtreding van artikel 4.4 Wegverkeersreglement krach-
tens artikel 4.1.2° van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot aanwij-
zing  van  de  zware  overtredingen  per  graad  van  de  algemene  reglementen 

17 Cass., 8 feb. 2000, A.R. P.97.1697.N, nr. 98 met concl. van procureur-generaal du Jardin; 16 feb. 
2000,  A.R.  P.99.1553.F,  nr.  127;  21 maart  2000,  A.R.P.98.0605.N,  nr.  192;  4  april  2000,  A.R. 
P.97.0832.N, nr. 220; 4 april 2000, A.R. P.99.1072.N, nr. 223; 2 mei 2000, A.R. P.00.0100.N, nr. 
267; 30 mei 2000, A.R. P.98.0405.N, nr. 329.
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genomen in  uitvoering van de wet  betreffende  de  politie  op het  wegverkeer, 
zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 april 2004, thans een zware 
overtreding van de derde graad in de zin van artikel 29, § 1, eerste lid, Wegver-
keerswet is;

Dat  deze  overtreding  onder  de  thans  van  toepassing  zijnde  wet  krachtens 
artikel 29, § 1, eerste lid, Wegverkeerswet, zoals vervangen door artikel 6 van de 
wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersvei-
ligheid, gestraft wordt met een geldboete van 100 euro tot 500 euro en met een 
verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van 
ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar;

Overwegende dat  de overtreding van artikel  35.1.1,  Wegverkeersreglement, 
onder de wet die van toepassing was op het ogenblik van het plegen van het feit, 
krachtens artikel 29, tweede lid, Wegverkeerswet, gestraft wordt met gevange-
nisstraf van een dag tot een maand en met geldboete van 10 tot 500 euro of met 
een van die straffen alleen; dat deze overtreding onder de thans van toepassing 
zijnde  wet  krachtens  artikel  29,  §  2  Wegverkeerswet,  zoals  vervangen  door 
artikel  6  van  de wet  van  7 februari  2003 houdende verschillende  bepalingen 
inzake verkeersveiligheid, gestraft wordt met een geldboete van 10 euro tot 250 
euro;

Dat hieruit volgt dat op de overtreding van artikel 4.4 Wegverkeersreglement 
de zwaarste straf is gesteld;

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 te dezen de minst zware straf is, de straf die krachtens artikel 
29, § 2, Wegverkeerswet van 1 maart 2004 tot 29 april 2004 op de overtreding 
van artikel 4.4 Wegverkeersreglement was gesteld; dat voor die inbreuk in die 
periode geen wettelijke bepaling voorziet in rijverbod;

Overwegende dat het vonnis, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser 
wegens de telastleggingen A en B samen veroordeelt tot een geldboete van 100 
euro  of  een  vervangend  rijverbod  van  30  dagen  met  gedeeltelijk  uitstel  van 
tenuitvoerlegging, alsmede tot een rijverbod van 8 dagen;

Dat mitsdien het door de rechters  uitgesproken verval  van het  recht  tot het 
besturen van een motorvoertuig onwettig is;

Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de onwettigheid van één van de bestanddelen van de straf, 

de gehele straf onwettig maakt;
Overwegende dat de onwettigheid van de straf de wettigheid van de schuldig-

verklaring niet aantast;
Overwegende  dat,  wat  de  schuldigverklaring  betreft,  de  substantiële  of  op 

straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de 
beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

OM DIE REDENEN,
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HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser tot straf veroordeelt voor 

de vermengde telastleggingen A en B;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt de eiser tot 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 Leuven, 

zitting houdende in hoger beroep;

8  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. P.Zonderman, Leuven.

Nr. 573

2° KAMER - 8 november 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WEGVERKEER - SNELHEIDSOVERTREDING - VASTSTELLING DOOR EEN BEMAND AUTOMATISCH 
WERKEND TOESTEL WAARVAN DE HOMOLOGATIE VERVALLEN IS - ANDERE FEITELIJKE GEGEVENS - 
GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - SNELHEIDSOVERTREDING - BEWIJS - VASTSTELLING DOOR EEN BEMAND 
AUTOMATISCH WERKEND TOESTEL WAARVAN DE HOMOLOGATIE VERVALLEN IS - ANDERE FEITELIJKE 
GEGEVENS - GEVOLG

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
WEGVERKEER - SNELHEIDSOVERTREDING - VASTSTELLING DOOR BEVOEGDE AMBTENAREN - 
VASTSTELLING MET EEN AUTOMATISCH WERKEND TOESTEL WAARVAN DE HOMOLOGATIE VERVALLEN 
IS - GEVOLG

4º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - SNELHEIDSOVERTREDING - BEWIJS - VASTSTELLING DOOR BEVOEGDE 
AMBTENAREN - VASTSTELLING MET EEN AUTOMATISCH WERKEND TOESTEL WAARVAN DE 
HOMOLOGATIE VERVALLEN IS - BEWIJSKRACHT

1º  en  2°  De  rechter  in  strafzaken  mag  het  bewijs  van  de  snelheidsovertreding  die  
vastgesteld  werd  met  een  bemand  automatisch  werkend  toestel,  waarvan  de 
homologatie is vervallen, laten steunen op het feitelijke gegeven van deze vaststelling en 
op andere feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren.

3º en 4° Het bewijs van een snelheidsovertreding die door bevoegde ambtenaren met een  
meettoestel  waarvan de homologatie  is  vervallen,  werd  vastgesteld,  is  niet  onwettig,  
maar  heeft  enkel  niet  de  bijzondere  bewijskracht  bepaald  bij  artikel  62,  tweede  lid,  
Wegverkeerswet.

(V.)
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ARREST

(A.R. P.05.0941.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 10 mei 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie twee middelen voor. Dit verzoekschrift is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen van eiser
1. Eerste middel
Overwegende dat de rechter in strafzaken het bewijs van een snelheidsovertre-

ding die vastgesteld werd met een bemand automatisch werkend toestel waarvan 
de homologatie  is  vervallen,  mag laten steunen op het  feitelijke gegeven  van 
deze vaststelling en op andere feitelijke gegevens waarover de partijen tegen-
spraak hebben kunnen voeren;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel aanvoert dat het bestreden vonnis niet pertinent 

gemotiveerd is, in werkelijkheid opkomt tegen de onaantastbare beoordeling van 
de  rechters  van  de  feitelijke  gegevens  die  eisers  schuldigverklaring  verant-
woorden; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het bewijs van een snelheidsovertreding die door bevoegde 

ambtenaren met een meettoestel waarvan de homologatie is vervallen, werd vast-
gesteld, niet onwettig is maar enkel niet de bijzondere bewijskracht heeft bepaald 
bij artikel 62, tweede lid, Wegverkeerswet;

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

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

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

8  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
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Verslaggever: de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. L. Pluym, Oudenaarde.

Nr. 574

2° KAMER - 8 november 2005

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - CONCLUSIE GENOMEN VÓÓR DE TUSSENBESLISSING - HERNEMING VAN DE 
ZAAK NA DE TUSSENBESLISSING DOOR EEN ANDERS SAMENGESTELDE ZETEL ZONDER DAT DE 
CONCLUSIE HERNOMEN WORDT - VERPLICHTING VAN DE RECHTER

De  rechter,  die  het  debat  na  een  tussenbeslissing,  gewezen  door  een  anders 
samengestelde zetel, volledig hervat, hoeft niet te antwoorden op een conclusie die vóór 
deze tussenbeslissing is genomen, maar nadien, bij het hernemen van de zaak, niet voor  
hem is hernomen1. (Art. 149, Ger.W.)

(T.)

ARREST

(A.R. P.05.0976.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier 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
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de rechter, die het debat na een tussenbeslissing, gewezen 

door een anders samengestelde zetel, volledig hervat, niet hoeft te antwoorden op 
een conclusie die vóór deze tussenbeslissing is genomen, maar nadien, bij het 
hernemen van de zaak, niet voor hem is hernomen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat nadat eiser de in het onderdeel bedoelde conclusie heeft genomen, het hof 
van beroep een tussenarrest heeft gewezen en dat, na dit tussenarrest, de zaak 
door een anders samengestelde zetel is hernomen en dat de eiser alsdan niet meer 

1 Cass., 11 feb. 1998, AR P.97.1339.F, nr 83; 10 nov. 1999, AR P.99.0689.F, nr 599.
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heeft geconcludeerd;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

8 november 2005 – 2° Kamer  – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal  – Advo-
caat: mr. Houtekier.

Nr. 575

2° KAMER - 8 november 2005

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERMOGENSVOORDELEN - BEGRIP

2º BELASTING - MISDRIJF - STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - 
VERMOGENSVOORDELEN - BEGRIP

1º en 2° Uit de artikelen 42, 3°, en 43bis, eerste en tweede lid, Strafwetboek volgt  dat  
vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen zowel goederen en 
waarden als elk economisch voordeel uit een misdrijf, het weze een belastingsmisdrijf,  
omvatten, ook als ze niet in het vermogen kunnen geïndentificeerd worden1.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN  T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0996.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het  arrest,  op 26 mei 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift betreffende zijn cassatieberoep in de zaak I en 

in een verzoekschrift  betreffende  zijn cassatieberoep  in de zaak II  een zelfde 
middel voor. Die verzoekschriften zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan 

1 Zie Cass., 22 okt. 2003, AR P.03.0084.F, nr 516 met concl. van adv.-gen. SPREUTELS; ROZIE J., 
Voordeelsontneming,  Intersentia,  p.  155  e.v.;  M.  ROZIE,  Fiscale  fraude  in  relatie  tot 
verbeurdverklaring, in "Beslag en verbeurdverklaring van criminele voordelen", Maklu, p. 215 e.v. 
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deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende  dat  het  arrest,  met  overneming  van  de  redengeving  van  het 

beroepen vonnis, de door het openbaar ministerie bij toepassing van artikel 42, 
3°, Strafwetboek tegen de drie verweerders uit hoofde van de telastleggingen A 
tot en met J gevorderde verbeurdverklaringen verwerpt op grond:

"Wat de gevorderde verbeurdverklaringen betreft merkt de rechtbank op dat de 
verbeurdverklaringen door het openbaar ministerie gevorderd onder1. uit hoofde 
van de tenlasteleggingen A tot en met J op dezelfde goederen en dezelfde feite-
lijke transacties teruggaan, en dat deze verbeurdverklaring facultatief is.

De gevorderde bedragen gaan meer precies terug op de ontdoken BTW.
Dit  betreft  geen  identificeerbaar  voordeel  waarbij  tevens  kan  opgemerkt 

worden dat 'het niet-identificeerbare voordeel dat men verkreeg door belasting-
ontduiking, wordt ontnomen niet door verbeurdverklaring, maar door vestiging 
en inning van die belasting '[...]".

Gelet op deze elementen is de rechtbank van oordeel dat deze vordering tot 
verbeurdverklaring dient te worden afgewezen". 

Overwegende dat artikel 42, 3°, Strafwetboek bepaalt dat bijzondere verbeurd-
verklaring wordt  toegepast  op de vermogensvoordelen die rechtstreeks  uit het 
misdrijf zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn 
gesteld en op de inkomsten op belegde voordelen;

Dat artikel 43bis, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat de verbeurdverklaring 
toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, door de rechter steeds kan 
worden uitgesproken, maar slechts voorzover zij door de procureur des Konings 
schriftelijk  wordt  gevorderd,  terwijl  artikel  43bis,  tweede  lid,  Strafwetboek 
bepaalt dat indien de zaken niet kunnen worden gevonden in het vermogen van 
de veroordeelde, de rechter de geldwaarde ervan raamt en de verbeurdverklaring 
dan betrekking heeft op een overeenstemmend bedrag;

Overwegende  dat  vermogensvoordelen  die  rechtstreeks  uit  het  misdrijf  zijn 
verkregen  zowel  goederen  en  waarden  als  elk  economisch  voordeel  uit  een 
misdrijf, zij het een belastingmisdrijf, omvat, ook als ze niet in het vermogen 
kunnen geïdentificeerd worden;

Overwegende dat het arrest op de door hem gegeven redengeving niet wettig 
vermocht de gevorderde verbeurdverklaringen af te wijzen;

Dat het middel gegrond is; 
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat, behalve wat de hierna te vernietigen beslissingen betreft, de 

substantiële of op straffe  van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht 
zijn genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de door het openbaar ministerie 
bij  toepassing van  artikel  42,  3°,  Strafwetboek  tegen  de  drie  verweerders  uit 
hoofde van de telastleggingen A tot en met J gevorderde verbeurdverklaringen 
verwerpt;

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

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, correctio-

nele kamer.

8  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Huybrechts  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal.

Nr. 576

2° KAMER - 8 november 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - VERKEERSOVERTREDING - 
VASTSTELLING DOOR TER ZAKE BEVOEGDE OVERHEIDSPERSONEN - AANWEZIGHEID IN VOERTUIG VAN 
VERBALISANTEN VAN CAMERA'S BEDIEND DOOR ONBEVOEGDE DERDEN DIE TOT EEN 
TELEVISIEPRODUCTIEHUIS BEHOREN - LIVE-OPNAME VAN DE VASTSTELLING VAN DE 
VERKEERSOVERTREDING MET HET OOG OP EVENTUELE UITZENDING OP TELEVISIE - DOELBEWUSTE 
DEELNAME AAN DE PREROGATIEVEN VAN DE POLITIE - ACTIEVE BETROKKENHEID BIJ DE INITIËLE 
OPSPORINGSFASE - ARTIKEL 8, E.V.R.M. - RECHT OP PRIVACY - MISKENNING - GEVOLG

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - RECHT OP PRIVACY - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - VERKEERSOVERTREDING - 
VASTSTELLING DOOR TER ZAKE BEVOEGDE OVERHEIDSPERSONEN - AANWEZIGHEID IN VOERTUIG VAN 
VERBALISANTEN VAN CAMERA'S BEDIEND DOOR ONBEVOEGDE DERDEN DIE TOT EEN 
TELEVISIEPRODUCTIEHUIS BEHOREN - LIVE-OPNAME VAN DE VASTSTELLING VAN DE 
VERKEERSOVERTREDING MET HET OOG OP EVENTUELE UITZENDING OP TELEVISIE - DOELBEWUSTE 
DEELNAME AAN DE PREROGATIEVEN VAN DE POLITIE - ACTIEVE BETROKKENHEID BIJ DE INITIËLE 
OPSPORINGSFASE - GEVOLG

3º RADIO- EN TELEVISIEOMROEP - AANWEZIGHEID BIJ DE VASTSTELLING VAN EEN 
MISDRIJF DOOR TER ZAKE BEVOEGDE OVERHEIDSPERSONEN - DOELBEWUSTE DEELNAME AAN DE 
PREROGATIEVEN VAN DE POLITIE - ACTIEVE BETROKKENHEID BIJ DE INITIËLE OPSPORINGSFASE - 
VERKEERSOVERTREDING - AANWEZIGHEID IN VOERTUIG VAN VERBALISANTEN VAN CAMERA'S BEDIEND 
DOOR ONBEVOEGDE DERDEN DIE TOT EEN TELEVISIEPRODUCTIEHUIS BEHOREN - LIVE-OPNAME VAN 
DE VASTSTELLING VAN DE VERKEERSOVERTREDING MET HET OOG OP EVENTUELE UITZENDING OP 
TELEVISIE - ARTIKEL 8, E.V.R.M. - RECHT OP PRIVACY - MISKENNING - GEVOLG

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - UITSLUITING - VOORWAARDEN

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - ONRECHTMATIG VERKREGEN 
BEWIJS - TOELAATBAARHEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER
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6º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - GEBRUIK VAN ONRECHTMATIG BEWIJS - BEOORDELING IN HET LICHT VAN HET 
EERLIJK PROCES - VOORWAARDE

7º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
STRAFZAKEN - GEBRUIK VAN ONRECHTMATIG BEWIJS - BEOORDELING IN HET LICHT VAN HET 
EERLIJK PROCES - MARGINALE TOETSING

1º, 2° en 3°  Zo een vaststelling van een verkeersovertreding op de openbare weg door ter  
zake bevoegde overheidspersonen een door artikel 8, tweede lid, E.V.R.M. toegestane 
inmenging in de uitoefening van het recht op privacy is, wordt dit recht evenwel miskend 
wanneer  deze vaststelling  is  gebeurd  in  een auto  uitgerust  met  drie  camera's  en  in 
aanwezigheid van onbevoegde derden die tot een televisieproductiehuis behoren en die 
vanaf het begin elke beweging "live" volgden, zodat aldus het prerogatief van de politie  
doelbewust gedeeld werd met derden die van meet af aan op een actieve wijze bij de  
initiële opsporingsfase werden betrokken. (Art. 8, E.V.R.M)

4º  Ofschoon  naar  Belgisch  recht  het  gebruik  van  bewijs  dat  de  overheid  die  met  de 
opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is belast of een aangever met 
het  oog  op  het  leveren  van  dat  bewijs  heeft  verkregen  ingevolge  een  misdrijf,  met 
miskenning van een regel van het strafprocesrecht,  ingevolge een schending van het  
recht op privacy, met miskenning van het recht van verdediging of met miskenning van 
het recht op menselijke waardigheid, in principe, niet geoorloofd is, mag de rechter alleen  
dan geen rekening houden met een onrechtmatig verkregen bewijs: 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 proces1.

5º  Het  staat  de  rechter  de  toelaatbaarheid  van  onrechtmatig  verkregen  bewijs  te 
beoordelen in het licht van de artikelen 6, E.V.R.M. en 14, I.V.B.P.R., rekening houdende 
met de elementen van de zaak in haar geheel genomen, inbegrepen de wijze waarop het 
bewijs verkregen werd en de omstandigheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan; 
hij kan bij dit oordeel, onder meer, een of het geheel van volgende omstandigheden in 
afweging  nemen:  hetzij  dat  de  overheid  die  met  de opsporing,  het  onderzoek en de 
vervolging  van misdrijven  is  belast,  al  dan niet  de  onrechtmatigheid  opzettelijk  heeft  
begaan, hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid overstijgt, 
hetzij  dat  het  onrechtmatig  verkregen  bewijs  alleen  een  materieel  element  van  het 
bestaan van het misdrijf betreft2.

6º en 7° De rechter oordeelt onaantastbaar onder welke omstandigheden het gebruik van  
onrechtmatig verkregen bewijs in strijd is met het recht op een eerlijk proces, voor zover  
de omstandigheden waarop hij dit oordeel grondt, zijn beslissing kunnen rechtvaardigen.

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE IEPER T. D.)

(gedeeltelijk eensluidende conclusie)3 

1 Cass., 14 okt. 2003, AR P.03.0762.N, nr 499, met concl. proc.-gen. DE SWAEF; 23 maart 2004, AR 
P.04.0012.N, nr 165; 16 nov. 2004, AR P.04.0644.N, nr 549, met concl. O.M.; 16 nov. 2004, AR 
P.04.1127.N, nr 550, met concl. O.M.; 2 maart 2005, AR P.04.1644.F, nr 130, met concl. adv.-gen. 
VANDERMEERSCH. 
2 Cass., 23 maart 2004, AR P.04.0012.N, nr 165. 
3 het  O.M.  concludeerde,  enerzijds,  tot  de  niet-ontvankelijkheid  van  het  verzoekschrift  wegens 
laattijdigheid, zodat, naar het oordeel van het O.M., niet op de in dit  verzoekschrift  aangevoerde 
middelen  diende  geantwoord  te  worden  en,  anderzijds,  op  het  ambtshalve  onderzoek  van  de 
beslissing op de strafvordering, tot de verwerping van het cassatieberoep om reden van de wettigheid 
van de bestreden beslissing.
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ARREST

(A.R. P.05.1106.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 mei 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Ieper.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift twee middelen voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat het middel schending aanvoert van artikel 8 EVRM betref-

fende het recht op privacy;
Overwegende dat zo een vaststelling van een verkeersovertreding op de open-

bare weg door ter zake bevoegde overheidspersonen een door artikel 8, tweede 
lid, EVRM toegestane inmenging in de uitoefening van het recht op privacy is, 
dit recht evenwel wordt miskend wanneer deze vaststelling is gebeurd, zoals het 
bestreden vonnis onaantastbaar vaststelt, in een auto uitgerust met drie camera's 
en in aanwezigheid van onbevoegde derden die tot  een televisieproductiehuis 
behoren en die vanaf het begin elke beweging "live" volgden, zodat aldus het 
prerogatief van de politie doelbewust gedeeld werd met derden die van meetaf 
aan op een actieve wijze bij de initiële opsporingsfase werden betrokken;

Overwegende dat het middel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede middel
Overwegende dat in principe niet geoorloofd is, het gebruik van bewijs dat de 

overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging van misdrijven is 
belast,  of  een  aangever  met  het  oog  op  het  leveren  van  dat  bewijs  hebben 
verkregen ingevolge een misdrijf, met miskenning van een regel van het straf-
procesrecht, ingevolge een schending van het recht op privacy, met miskenning 
van het recht van verdediging of met miskenning van het recht op menselijke 
waardigheid;

Dat evenwel de rechter alleen dan geen rekening mag houden met een onrecht-
matig verkregen bewijs;

- 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;

Overwegende  dat  het  de  rechter  staat  de  toelaatbaarheid  van  onrechtmatig 
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verkregen  bewijs  te  beoordelen  in  het  licht  van de artikelen  6 EVRM of 14 
IVBPR,  rekening  houdende  met  de  elementen  van  de  zaak  in  haar  geheel 
genomen, inbegrepen de wijze waarop het bewijs verkregen werd en de omstan-
digheden waarin de onrechtmatigheid werd begaan;

Overwegende dat de rechter bij dit oordeel, onder meer, een of het geheel van 
volgende omstandigheden in afweging kan nemen:

- hetzij dat de overheid die met de opsporing, het onderzoek en de vervolging 
van  misdrijven  is  belast,  al  dan  niet  de  onrechtmatigheid  opzettelijk  heeft 
begaan;

- hetzij dat de ernst van het misdrijf veruit de begane onrechtmatigheid over-
stijgt;

-  hetzij dat het  onrechtmatig verkregen bewijs alleen een materieel  element 
van het bestaan van het misdrijf betreft;

Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt  onder welke omstandig-
heden het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs in strijd is met het recht op 
een eerlijk proces, voor zover de omstandigheden waarop hij dit oordeel grondt 
zijn beslissing kunnen rechtvaardigen;

Overwegende dat,  anders  dan het  middel aanvoert,  het  bestreden vonnis de 
redenen opgeeft waarom het oordeelt dat hier het onrechtmatig verkregen bewijs 
niet mag worden gebruikt;

Overwegende  dat,  eveneens  anders  dan  het  middel  aanvoert,  het  bestreden 
vonnis onderzoekt of het recht op een eerlijk proces in gedrang werd gebracht en 
daartoe de begane onrechtmatigheid afweegt tegen de ernst van het misdrijf;

Overwegende  dat  de door het  bestreden  vonnis  gemaakte  afweging  tussen, 
enerzijds, het recht op privacy, anderzijds, de ernst van de begane verkeersover-
treding zijn beslissing naar recht verantwoordt;

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

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

8  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Huybrechts  – Gedeeltelijk eensluidende conclusie van de h. Duins-
laeger, advocaat-generaal.
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Nr. 577

2° KAMER - 8 november 2005

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
42 - TIJDELIJK VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN WEGENS LICHAMELIJKE ONGESCHIKTHEID - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER NA HET VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VAN VERVALLENVERKLARING

Artikel 42, Wegverkeerswet verleent de rechter niet de macht, wanneer hij een tijdelijke 
vervallenverklaring  tot  het  besturen  van  een  motorvoertuig  wegens  lichamelijke 
ongeschiktheid  uitspreekt,  na  het  verstrijken  van  de  termijn  van  die  tijdelijke 
vervallenverklaring  alsnog  te  oordelen  over  de  lichamelijke  (on)geschiktheid  van  de 
schuldige1.

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE IEPER T. P.)

ARREST

(A.R. P.05.1126.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 26 mei 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Ieper.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dit verzoekschrift is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof 
A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat artikel 42 Wegverkeerswet bepaalt: "Verval van het recht tot 

sturen moet uitgesproken worden wanneer, naar aanleiding van een veroordeling 
wegens  een  overtreding  van  de  politie  over  het  wegverkeer  of  wegens  een 
verkeersongeval te wijten aan het persoonlijk toedoen van de dader, de schuldige 
lichamelijk ongeschikt wordt bevonden tot het besturen van een motorvoertuig; 
in  dat  geval  wordt  het  verval  uitgesproken,  hetzij  voorgoed,  hetzij  voor  een 
termijn gelijk aan de waarschijnlijke duur van de ongeschiktheid al naar gelang 
deze blijvend of voorlopig blijkt te zijn";

Overwegende  dat  deze  wetsbepaling  de  rechter  niet  de  macht  verleent, 
wanneer hij een tijdelijke vervallenverklaring uitspreekt, na het verstrijken van 
de termijn van die tijdelijke vervallenverklaring alsnog te oordelen over de licha-
melijke geschiktheid van de schuldige;

Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat verweerster tijdelijk onge-
schikt is tot het besturen van alle motorvoertuigen met ingang van 17 mei 2004 
en geschikt is tot het besturen van alle motorvoertuigen met ingang van 16 mei 
2006, wat een vervallenverklaring van twee jaar betekent, zich de macht toeëi-

1Zie Cass., 12 juni 1979, AR 5473, A.C. 1978-79, 1213. 
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gent te beslissen over de geschiktheid van verweerster om motorvoertuigen te 
besturen met ingang van 16 mei 2006 en de alsnog te nemen beslissing afhanke-
lijk maakt van het deskundigenonderzoek dat het beveelt;

Dat het aldus artikel 42 Wegverkeerswet schendt;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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 vervallen-

verklaring op grond van artikel 42 Wegverkeerswet;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Veurne, 

zitting houdend hoger beroep.

8  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal.

Nr. 578

2° KAMER - 8 november 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
CONCLUSIE VAN INVERDENKINGGESTELDE TEN ONRECHTE ONWETTIG VERKLAARD EN UIT HET DEBAT 
GEWEERD - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
BESLISSING WAARBIJ DE ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT 
VASTGESTELD - OPDRACHT VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE VAN 
INVERDENKINGGESTELDE TEN ONRECHTE ONWETTIG VERKLAARD EN UIT HET DEBAT GEWEERD - 
VERWIJZINGSBESCHIKKING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BESLISSING WAARBIJ DE 
ONREGELMATIGHEID VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING WORDT VASTGESTELD - OPDRACHT VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER DIE 
UITSPRAAK DOET OVER DE GEGRONDHEID VAN DE STRAFVERVOLGING

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
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BEOORDELING VAN DE REDELIJKE TERMIJN

5º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BESLAG - VORMVEREISTEN - LAATTIJDIGE INVENTARIS 
- GEVOLG

6º BESLAG — ALLERLEI - STRAFZAKEN - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VORMVEREISTEN - 
LAATTIJDIGE INVENTARIS - GEVOLG

1º  en  2°  De  kamer  van  inbeschuldigingstelling,,  die  in  hoger  beroep  tegen  de 
verwijzingsbeschikking, oordeelt dat de raadkamer die uitspraak deed over de regeling 
van  de  rechtspleging,  onterecht  een  conclusie  van  de  inverdenkinggestelde  onwettig 
verklaart en uit het debat weert, moet zelf over het bestaan van voldoende bezwaren en  
over de verwijzing oordelen1. (Artt. 127, zesde lid, 135, § 2, en 215, Sv.)

3º en 4° Uit artikel 6.1, E.V.R.M. volgt dat het in de regel niet het onderzoeksgerecht, maar  
de rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van de strafvervolging is, die oordeelt 
of de zaak behandeld is binnen een redelijke termijn en die, in geval van overschrijding  
van die termijn, bepaalt wat voor de beklaagde het passende rechtsherstel is; het middel 
dat aanvoert dat het rechtsherstel voor de schending van artikel 6.1, E.V.R.M. ook voor  
de  onderzoeksgerechten,  die  geen  uitspraak  doen  over  de  gegrondheid  van  de 
strafvordering, moet kunnen verkregen worden, faalt derhalve naar recht2.

5º  en  6°  De  enkele  omstandigheid  dat  van  de  in  beslaggenomen  voorwerpen  niet  
onmiddellijk, maar slechts later, een inventaris wordt opgemaakt levert geen nietigheid 
van het beslag, noch een miskenning van het recht van verdediging op3. (Art. 35, Sv.)

(B. )

ARREST

(A.R. P.05.1191.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2005 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 vijf 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  bestreden  arrest  uitspraak  doet  over,  onder  meer,  de 

volledigheid van het onderzoek; 
Dat het cassatieberoep, in zoverre het tegen die beslissing is gericht die geen 

eindbeslissing  inhoudt  noch  uitspraak  doet  met  toepassing  van  artikel  416, 

1 Zie Cass., 29 jan. 2003, AR P.02.1368.F, nr 64.
2 Zie Cass., 6 okt.  1999, AR P.99.1247.F, nr 512; 14 feb. 2001, AR P.00.1350.F - P.00.1353.F - 
P.00.1363.F, nr 91; 26 maart, AR P.03.0136.F, nr 206. 
3 Cass., 7 feb. 2001, AR P.01.0168.F, nr 77. 
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tweede lid, Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikelen 127, lid 6, en 135, § 2, Wetboek van Strafvordering.
Overwegende dat  de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt  dat  de 

raadkamer die uitspraak doet over de regeling van de rechtspleging, onterecht de 
conclusie van de inverdenkinggestelde onwettig verklaart en uit het debat weert, 
zelf  over  het  bestaan  van  voldoende  bezwaren  en  over  de  verwijzing  moet 
oordelen;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat:
-  eisers conclusie voor de raadkamer rechtsgeldig was en niet uit het debat 

mocht worden geweerd;
- zij niet over het bestaan van bezwaren kan oordelen;
Overwegende dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
C. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel 
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder 

verwijzing kan leiden, mitsdien geen antwoord behoeft;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest niet oordeelt dat de onduidelijkheid van het ten 

laste gelegde feit pas voor het eerst in hoger beroep is weggenomen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel in zijn geheel
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de artikelen 6 EVRM en 14 IVBPR 

enkel betrekking hebben op de uitoefening van het recht van verdediging voor 
vonnisgerechten  en in de regel  niet  van toepassing zijn op de onderzoeksge-
rechten die geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvordering of de 
burgerlijke rechtsvordering, behalve wanneer de schending van deze verdrags-
rechtelijke bepalingen het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang 
brengt; dat het arrest ook oordeelt dat de lange duur sedert de datum van het ten 
laste  gelegde  feit  eiser  in  de  uitoefening  van  zijn  recht  van  verdediging  op 
generlei wijze geschaad heeft daar hij ruimschoots de gelegenheid kreeg om alle 
elementen  ter  verdediging naar  voor te  brengen  en  hem ook geen  bewijsele-
menten werden ontzegd of ontnomen;

Dat die redenen de beslissing dragen;
Dat het middel in zijn beide onderdelen opkomt tegen overtollige redenen van 

het arrest, mitsdien niet ontvankelijk is;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 6.1 EVRM bepaalt dat eenieder bij het vaststellen van 

zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid 
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van een tegen hem ingestelde strafvervolging recht heeft op een eerlijke en open-
bare behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn;

Dat in de regel de rechter die uitspraak doet over de gegrondheid van de straf-
vervolging, oordeelt of de zaak behandeld is binnen een redelijke termijn en in 
geval van overschrijding van die termijn bepaalt welk het passende rechtsherstel 
is;

Dat het middel dat aanvoert dat het rechtsherstel voor de schending van artikel 
6.1 EVRM ook voor de onderzoeksgerechten die geen uitspraak doen over de 
gegrondheid van de strafvordering, moet kunnen verkregen worden, faalt  naar 
recht;

4. Vierde middel
4.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat van de inbeslaggenomen voor-

werpen niet onmiddellijk maar slechts later een inventaris wordt opgesteld, geen 
nietigheid van het beslag noch miskenning van het recht van verdediging ople-
vert;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
4.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het arrest, met de redenen die het bevat, eisers verweer met 

betrekking tot het disproportionele karakter van de massale blokkering van zijn 
bankrekeningen niet beantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is; 
5. Vijfde middel
Overwegende  dat  eiser  aanvoerde  dat  zijn  recht  op  een  eerlijk  proces  is 

miskend  daar  bij  eerdere  beslissingen  genomen  met  toepassing  van  artikel 
61quater Wetboek van Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling ten 
onrechte geweigerd heeft in te gaan op zijn verzoeken tot opheffing van beslag-
maatregelen op grond van een onvolledig dossier dat haar werd voorgelegd;

Overwegende dat dit verweer niet gericht was tegen de beroepen verwijzings-
beschikking en geen verband houdt met een onregelmatigheid, verzuim of nietig-
heid als bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering of met betrek-
king tot de verwijzingsbeschikking, of met een grond van niet-ontvankelijkheid 
of van verval van de strafvordering;  dat de kamer van inbeschuldigingstelling 
bijgevolg niet gehouden was dit verweer te beantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
D. Ambtshalve onderzoek voor het overige
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:
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- oordeelt over de bezwaren en de verwijzing;
- uitspraak doet over de regelmatigheid van de blokkering van de bankreke-

ningen;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
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 het Hof van Beroep te Gent, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

8  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Maffei  – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Meese, Gent. 

-

Nr. 579

2° KAMER - 9 november 2005

   CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - VORM VAN BETEKENING – 
CASSATIEBEROEP VAN HET O.M. - GEEN BETEKENING - ONTVANKELIJKHEID

  Niet  ontvankelijk  is  het  cassatieberoep van het  O.M.  tegen  een  vonnis  dat  door  de 
correctionele rechtbank in hoger beroep is gewezen, wanneer uit de stukken waarop het 
Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat eiser zijn cassatieberoep aan verweerder heeft  
doen betekenen1. (Art. 418, eerste lid, Sv.)

( PROCUREUR DES  KONINGS TE NIJVEL  T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.0720.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 31 maart 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Nijvel in hoger beroep is gewezen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Antecedenten 
Bij arrest van 13 oktober 2004 heeft het Hof het Arbitragehof een prejudiciële 

1 Zie Cass., 17 aug. 1992, AR 6594, nr 578, en 26 april 1995, AR P.93.1058.N, nr 210; zie A.A., 13 
sept. 2005, nr 139/2005, B.S., 26 sept. 2005, p. 41.541;
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vraag  gesteld  over  de  grondwettigheid  van  artikel  418,  eerste  lid,  van  het 
Wetboek van Strafvordering.

In antwoord op die vraag beslist arrest nummer 139/2005 van 13 september 
2005 van het Arbitragehof dat de voormelde wettelijke bepaling de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre dit het openbaar ministerie ertoe 
verplicht het cassatieberoep te betekenen aan de partij tegen wie het is gericht.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat uit de stukken waarop het  Hof vermag acht te slaan niet 

blijkt dat eiser zijn cassatieberoep aan verweerder heeft doen betekenen;
Dat het verzuim van dit bij artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Straf-

vordering voorgeschreven vormvereiste met niet ontvankelijkheid van het cassa-
tieberoep wordt bestraft.  

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep; 
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

9 november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. de Codt  – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal. 

Nr. 580

2° KAMER - 9 november 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.A - RECHT VAN DE BESCHULDIGDE OM OP DE 
HOOGTE TE WORDEN GESTELD VAN DE BESCHULDIGINGEN - TAAL - DRAAGWIJDTE

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - PROCESSEN-VERBAAL BETREFFENDE DE OPSPORING EN DE 
VASTSTELLING VAN MISDRIJVEN - NEDERLANDS TAALGEBIED - TAAL VAN HET OPSTELLEN

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 7 - ARTIKEL 7.1 - WETTIGHEID VAN DE STRAFFEN - BEDRAG DOOR HET O.M. 
VOORGESTELD TOT VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - NIET-BETALING VAN HET VOORGESTELDE 
BEDRAG - VERVOLGING - STRAF DIE HOGER LIGT DAN HET BEDRAG VAN DE MINNELIJKE SCHIKKING - 
WETTIGHEID

4º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - WETTIGHEID 
- BEDRAG DOOR HET O.M. VOORGESTELD TOT VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - NIET-BETALING 
VAN HET VOORGESTELDE BEDRAG - VERVOLGING - STRAF DIE HOGER LIGT DAN HET BEDRAG VAN 
DE MINNELIJKE SCHIKKING - ARTIKEL 7.1, E.V.R.M. - WETTIGHEID VAN DE STRAFFEN

1º  Het  recht  van  elke  beschuldigde  om  onverwijld,  in  een  taal  die  hij  verstaat,  en  in  
bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen 
hem ingebrachte beschuldiging, betreft het recht van verdediging voor het vonnisgerecht; 
het  is  niet  van  toepassing  op  de  verhoren  die  de  politie  tijdens  een  strafrechtelijk 
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vooronderzoek verricht1. (Art. 6.3, a, E.V.R.M))

2º In het Nederlands taalgebied worden de processen-verbaal betreffende de opsporing en  
de  vaststelling  van  misdrijven  in  het  Nederlands  gesteld  en  niet  in  de  taal  van  de  
beklaagde indien die een andere taal spreekt. (Art. 11, Taalwet Gerechtszaken)

3º en 4° Art. 7, § 1, E.V.R.M., betreffende de wettigheid van de straffen verbiedt de rechter  
niet een straf uit te spreken die hoger ligt dan het bedrag dat door het O.M. tot verval van 
de strafvordering is voorgesteld. (Art. 7, § 1, E.V.R.M)

(O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1026.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 23 juni 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Nijvel in hoger beroep is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende  dat  krachtens  artikel  6.3,  a,  van  het  Europees  Verdrag  tot 

Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, elke 
beschuldigde met name het recht heeft om onverwijld, in een taal die hij verstaat 
en in bijzonderheden op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van 
de tegen hem ingebrachte beschuldiging;

Overwegende dat die bepaling niet van toepassing is op de verhoren die de 
politie tijdens een strafrechtelijk vooronderzoek verricht; dat zij op het recht van 
verdediging voor het vonnisgerecht betrekking heeft;

Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel beweert, faalt naar recht;
Overwegende  dat  uit  de  processtukken  blijkt  dat  eiser  bij  exploot  van  12 

januari 2005 in het Frans werd gedagvaard om op 27 januari 2005 voor de Poli-
tierechtbank te Nijvel te verschijnen;

Overwegende dat de dagvaarding vermeldt dat aan eiser ten laste wordt gelegd 
dat hij, op 21 februari 2004 te Strombeek-Bever, op de openbare weg een voer-
tuig onderworpen aan de autokeuring in het verkeer heeft gebracht of gehouden, 
dat niet voorzien was van een geldig keuringsbewijs; dat door die dagvaarding, 
door de kwalificatie die erin wordt vermeld en door het strafdossier waarvan aan 
eiser vóór de terechtzitting inzage is verleend, hij in de gelegenheid werd gesteld 
om zijn verweer voor de bodemrechter te verzekeren;

1 Zie Cass., 13 feb. 2002, AR P.01.1540.F, nr 102.
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Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel :
Overwegende dat met toepassing van artikel 11 van de Wet van 15 juni 1935 

op het gebruik der talen in gerechtszaken, de processen-verbaal betreffende de 
opsporing en de vaststelling van misdrijven in het Nederlands taalgebied in het 
Nederlands worden gesteld;

Dat het middel dat eigenlijk aanvoert dat een dergelijk proces-verbaal  in de 
taal van de beklaagde moet worden opgesteld, faalt naar recht;

Over het derde middel :
Overwegende dat artikel 7.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, betreffende de wettig-
heid van de straffen, de rechter niet verbiedt een straf uit te spreken die hoger ligt 
dan het bedrag dat door het openbaar ministerie tot verval van de strafvordering 
is voorgesteld;

Dat het middel dat het tegenovergestelde beweert,  dienaangaande faalt  naar 
recht;

Overwegende dat krachtens artikel 4, §1, van de Wet van 21 juni 1985 betref-
fende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onder-
delen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, het feit dat eiser 
wordt ten laste gelegd, op het ogenblik dat het werd gepleegd, met een geldboete 
van 10 tot 10.000 euro werd gestraft  ;  dat dit eveneens het  geval  was op het 
ogenblik dat de appelrechters uitspraak hebben gedaan;

Overwegende  dat  eiser  tot  een  geldboete  van  50  euro  werd  veroordeeld, 
verhoogd met 40 opdeciemen en gebracht op 250 euro;

Dat het middel, in zoverre het aanvoert dat eiser werd veroordeeld tot een straf 
die zwaarder was dan die welke op het ogenblik van het misdrijf van toepassing 
was, niet kan worden aangenomen;

En  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
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

9 november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-
generaal.

Nr. 581

2° KAMER - 9 november 2005
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1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 8 - ARTIKEL 8.3 - STAAT OM TE STUREN - 
ANDERE TELASTLEGGING - ALCOHOLINTOXICATIE - GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 34 - ALCOHOLINTOXICATIE - ANDERE TELASTLEGGING - STAAT OM TE STUREN - 
GEVOLG

1º en 2° In tegenstelling tot dronkenschap, bewijst alcoholintoxicatie als dusdanig niet dat  
een bestuurder volledig of gedeeltelijk art. 8.3 Wegverkeersreglement overtreedt, volgens 
hetwelk  elke  bestuurder  van  een  voertuig  in  staat  moet  zijn  te  sturen,  de  vereiste 
lichaamsgeschiktheid  en  de nodige  kennis  en  rijvaardigheid  moet  bezitten,  steeds  in 
staat moet zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en zijn voertuig voortdurend in de  
hand moet hebben1. (Art. 34, Wegverkeerswet; Art. 8.3, Wegverkeersreglement)

(P. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1069.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 23 mei 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Brussel 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  een middel  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 op de strafvorde-

ring die tegen verweerder is ingesteld :
Overwegende dat de eiser, als burgerlijke partij die niet in de kosten van de 

rechtsvordering werd veroordeeld, geen hoedanigheid heeft om tegen de voor-
melde beslissing cassatieberoep in te stellen;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering die door eiser tegen de verweerders is ingesteld :
Over het middel :
Overwegende  dat  volgens  artikel  8.3  van  het  Wegverkeersreglement  elke 

bestuurder in staat moet zijn te sturen, de vereiste lichaamsgeschiktheid en de 
nodige  kennis  en  rijvaardigheid  moet  bezitten,  steeds  in  staat  moet  zijn  alle 
nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig goed in de hand 
moet hebben;

1 Daniel de CALATAŸ, Circulation routière, Chronique de jurisprudence 1989-1996,  Les dossiers du 
journal des tribunaux, nr. 16, Larcier, p. 58.
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Overwegende  dat,  in  tegenstelling  tot  dronkenschap,  alcoholintoxicatie  als 
dusdanig niet bewijst dat een bestuurder volledig of gedeeltelijk de voormelde 
bepaling overtreedt;

Overwegende dat het vonnis vermeldt dat uit de vaststellingen van de politie 
niet blijkt dat verweerder niet tot sturen in staat zou zijn geweest; dat integen-
deel,  volgens  de  appelrechters,  de  verbaliserende  politieagenten  hebben  doen 
opmerken dat verweerder een normaal voorkomen had, normaal liep en sprak 
alsook over een uitstekend oriënteringsvermogen in tijd en ruimte beschikte; 

Overwegende dat de appelrechters eveneens oordelen dat het mogelijk is dat 
verweerder de controle over zijn voertuig heeft verloren wegens de onvoorzien-
bare aanwezigheid, vóór het ongeval, van een vettige substantie op de rijweg; dat 
immers, volgens het vonnis, het bewijs niet is geleverd van het niet-bestaan van 
die  rechtvaardigingsgrond  die  op  aannemelijke  wijze  door  verweerder  wordt 
aangevoerd;

Overwegende dat de appelrechters aldus de conclusie van eiser beantwoorden; 
dat zij artikel 8.3 van het Wegverkeersreglement niet schenden door te beslissen, 
niettegenstaande de veroordeling van verweerder voor alcoholintoxicatie, dat hij 
anderzijds  geen  van  de  door  het  voormelde  artikel  opgelegde  verplichtingen 
heeft miskend;

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

9 november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaten  mrs. J. Van Der Schueren, Brussel , E. Boydens, Brussel en Geinger. 

Nr. 582

2° KAMER - 9 november 2005

1º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK - ONREGELMATIG VERTAALDE VERKLARING - 
NIETIGHEID - GEVOLG

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK - VERHOOR DOOR DE POLITIE - PERSOON 
DIE ZICH IN EEN ANDERE TAAL UITDRUKT - BEËDIGD VERTALER - EED - VASTSTELLING DOOR DE 
BODEMRECHTER

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VOORONDERZOEK - VERHOOR DOOR DE POLITIE - PERSOON 
DIE ZICH IN EEN ANDERE TAAL UITDRUKT - BEËDIGD VERTALER - VERMELDING OP DE EERSTE 
PAGINA VAN HET PROCES-VERBAAL - REGELMATIGHEID
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1º De nietigheid wegens schending van art. 31, tweede lid, Taalwet Gerechtszaken, met  
name  de  vermelding  in  het  Frans,  in  één  van  de  processen-verbaal  van  het 
onderzoeksdossier, van getuigenverklaringen in het Italiaans die door de verbalisant op  
onregelmatige wijze zijn vertaald, wordt beperkt tot de onregelmatig vertaalde verklaring; 
deze bepaling noch art. 47bis, 5°, Sv., schrijven voor dat de voormelde nietigheid wordt  
uitgebreid tot de gegevens die regelmatig in het proces-verbaal of in andere stukken van 
de rechtspleging zijn opgetekend1. (Art. 31, Taalwet Gerechtszaken; Art. 47bis, 5°, Sv.)

2º De bodemrechter moet de nietigheid vaststellen van het verhoor dat, door een officier 
van gerechtelijke politie, is opgetekend in een taal van iemand die zich in een andere taal  
uitdrukt, bijgestaan door een vertaler waarvan niet is vastgesteld dat hij beëdigd is2. (Art. 
31, Taalwet Gerechtszaken)

3º Wanneer op de eerste pagina van het proces-verbaal van het verhoor, dat door een  
officier van gerechtelijke politie in een taal is opgetekend, van iemand die zich in een 
andere  taal  uitdrukt,  staat  vermeld  dat  het  voormelde verhoor  is  opgetekend met  de 
bijstand van een beëdigde tolk, verplicht geen enkele wettelijke bepaling de verbalisant  
om die hoedanigheid opnieuw te vermelden in de aanhef van het eigenlijke verhoor. (Art. 
31, Taalwet Gerechtszaken)

(K. e.a. T. P. e.a..)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1176.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen een arrest, op 28 juni 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
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 memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. In zoverre het cassatieberoep van eiser is gericht tegen de beslissing op de 

strafvordering :
Over het middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat het bestreden arrest zegt dat er grond is om de vermelding in 

het Frans, in één van de processen-verbaal van het onderzoeksdossier, van getui-
genverklaringen in het Italiaans die door de verbalisant op onregelmatige wijze 
zijn vertaald, nietig te verklaren; 

Dat eiser de appelrechters verwijt dat zij de nietigheid niet hebben uitgebreid 

1 Zie Cass., 23 april 1991, AR 5570, nr. 442; L. LINDEMANS, “Taalgebruik in gerechtszaken”, A.P.R., 
1973, p. 106-107; R.P.D.B., t. IX, Procédure pénale, Complément, Bruylant, 2004, p. 512, nr. 452.
2 Zie Cass. (Ver. K.), 16 sept. 1998, 1998, J.T., 1998, p. 656, Rev. dr. pén., 1999, p. 106.
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tot  het  volledige  proces-verbaal  alsook  tot  de  onderzoeks-verrichtingen  die, 
volgens hem, noodzakelijk daaruit voortvloeien;

Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de onderzoeksver-
richtingen waarvan het tevergeefs vordert dat die zouden worden nietigverklaard, 
slechts konden gebeuren op grond van inlichtingen waarvan het relaas strijdig 
werd verklaard met artikel 31, tweede lid, van de Wet van 15 juni 1935 op het 
gebruik der talen in gerechtszaken, het onderzoek van feitelijke gegevens van de 
zaak vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is;

Dat het onderdeel in dat opzicht niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige, dat de nietigheid die uit de miskenning van het 

voormelde  artikel  31  voortvloeit  tot  de  onregelmatig  vertaalde  verklaring  is 
beperkt; dat noch die bepaling noch artikel 47bis, 5°, van het Wetboek van Straf-
vordering,  voorschrijven  dat  de  voormelde  nietigheid  wordt  uitgebreid  tot  de 
gegevens  die  regelmatig  in  het  proces-verbaal  of  in  andere  stukken  van  de 
rechtspleging zijn opgetekend;

Dat het onderdeel in dat opzicht faalt naar recht;
Tweede onderdeel :
Overwegende  dat  de  bodemrechter  de  nietigheid  moet  vaststellen  van  het 

verhoor dat, door een officier van gerechtelijke politie, is opgetekend in een taal 
van iemand die zich in  een andere  taal  uitdrukt,  bijgestaan  door een vertaler 
waarvan niet is vastgesteld dat hij beëdigd is;

Overwegende dat de appelrechters, op grond van de vermelding op de eerste 
pagina van het proces-verbaal  waarnaar het arrest  verwijst, vaststellen dat het 
door eiser  bekritiseerde  verhoor  met  de  bijstand van  een  beëdigde  tolk werd 
opgetekend;

Dat de appelrechters, aangezien geen enkele wettelijke bepaling de verbalisant 
verplicht om die hoedanigheid opnieuw te vermelden in de aanhef van het eigen-
lijke verhoor, hun beslissing om het proces-verbaal ervan niet nietig te verklaren, 
naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de stukken die op 24 

oktober 2005 op de griffie van het Hof zijn ontvangen, d.i. buiten de termijn die 
bij artikel 420bis, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering is bepaald;

En  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
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

9 november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
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Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaten  mrs. V. Gauché, Brussel, S. Mary, Brussel, J. Pierre, Luik en B. Ghesquière, 
Namen . 

Nr. 583

2° KAMER - 9 november 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - GERECHTEN DIE MET GESLOTEN DEUREN BESLISSEN - 
UITSPRAAK VAN DE BESLISSING - TEGENWOORDIGHEID VAN HET O.M. - VERPLICHTING

2º OPENBAAR MINISTERIE - GERECHT DAT MET GESLOTEN UITSPRAAK DOET - UITSPRAAK 
VAN DE BESLISSING – AANWEZIGHEID VAN HET O.M. - VERPLICHTING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VORDERING VAN HET O.M. - BEGRIP

4º OPENBAAR MINISTERIE - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
VORDERING VAN HET O.M. - BEGRIP

5º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE 
NEERLEGGING VAN DE VORDERING VAN HET O.M. VASTSTELT - HEROPENING VAN HET DEBAT - 
DAAROPVOLGEND ARREST - OPNIEUW VERMELDEN VAN DE VORDERING VAN HET O.M. - 
VERPLICHTING

6º OPENBAAR MINISTERIE - VORDERING - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST DAT DE NEERLEGGING VAN DE VORDERING VAN HET O.M. VASTSTELT - HEROPENING VAN 
HET DEBAT - DAAROPVOLGEND ARREST - OPNIEUW VERMELDEN VAN DE VORDERING - 
VERPLICHTING

1º en 2° Wanneer een gerecht met gesloten deuren beslist, is er geen uitspraak en kan de  
tegenwoordigheid van het O.M. op het ogenblik van de uitspraak niet worden vereist1.

3º en 4° De vordering waarvan art. 234, Sv., op straffe van nietigheid vereist dat zij in de  
arresten  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  wordt  vermeld  is  deze  die  de 
procureur-generaal,  overeenkomstig  art.  224  van  datzelfde  wetboek,  schriftelijk  en 
ondertekend ter tafel heeft neergelegd om bij de stukken te worden gevoegd2. (Artt. 224 
en 234, Sv.)

5º  en  6°  Art.  234,  Sv.,  verplicht  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  niet,  om  na  
heropening van het debat voor het neerleggen van stukken, opnieuw de vordering van  
het O.M. te vermelden die reeds door het arrest die de neerlegging ervan vaststelt wordt  
bedoeld. (Artt. 224 en 234, Sv.)

(C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1184.F)

1 Zie  Cass.,  11 dec.  1990,  AR 3466,  nr.  187;  R.P.D.B.,  v°  "Ministère  public",  p.  207,  nr.  430; 
Philippe  HANSE,  “De la  présence  du ministère  public  lors  de  la  prononciation  d'une  décision  en 
matière répressive”, in "Liber amicorum Marc Châtel", Antwerpen, 1991, p. 290-291. 
2 Pandectes belges, T. IX, Brussel, 1883, v° "Arrêt de renvoi", p. 1100, nrs. 74 en 75.
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I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 28 juni 2005 onder de 

nummers C.1217, C.1216 en C.1246, gewezen door het Hof van Beroep te Luik, 
kamer van inbeschuldigingstelling. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De drie eisers voeren een gemeenschappelijk middel aan in hun memories, 

waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat, wanneer een gerecht met gesloten deuren beslist, er geen 

uitspraak is zodat de tegenwoordigheid van het openbaar ministerie op het ogen-
blik van de uitspraak niet kan worden vereist;

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Tweede onderdeel :
Overwegende  dat  de  vordering  waarvan  artikel  234  van  het  Wetboek  van 

Strafvordering vereist dat zij in de arresten van de kamer van inbeschuldiging-
stelling wordt vermeld, deze is die de procureur-generaal, overeenkomstig artikel 
224 van datzelfde wetboek, schriftelijk en ondertekend ter tafel heeft neergelegd 
om bij de stukken te worden gevoegd;

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling in haar drie arresten 
van 14 juni 2005 in zake elk van de eisers onder de nummers C.1131, C.1129 en 
C.1130, de vordering van de procureur-generaal heeft vermeld en bovendien de 
bewoordingen ervan heeft overgenomen;

Dat die arresten de invrijheidstelling van de eisers hebben bevolen en, voor het 
overige, het debat hebben heropend om het openbaar ministerie in staat te stellen 
stukken neer te leggen die noodzakelijk zijn voor het toezicht op de regelmatig-
heid van een onderzoekshandeling;

Overwegende dat de procureur-generaal op de terechtzitting van 21 juni 2005, 
tijdens welke  elke  partij  het  woord  heeft  gekregen,  geen  nieuwe schriftelijke 
vordering heeft neergelegd;

Overwegende dat de bestreden arresten verwijzen naar de arresten van 14 juni 
2005 en, op grond van de stukken die ter uitvoering ervan zijn gevoegd, over de 
regelmatigheid van de rechtspleging uitspraak doen;

Overwegende dat het voormelde artikel 234 de kamer van inbeschuldigingstel-
ling niet  verplicht  om, na heropening van het  debat  voor het  neerleggen  van 
stukken,  opnieuw de vordering van het  openbaar  ministerie  te vermelden  die 
reeds door de arresten die de neerlegging ervan vaststellen worden bedoeld;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
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En  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
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

9  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
–  Advocaten  mrs. O. Bastyns, Brussel, N. Gallant, Brussel,  D. De Quévy,  Brussel, P. 
Delbouille, Luik.

Nr. 584

2° KAMER - 9 november 2005

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING - MEERDERHEID VAN STEMMEN - 
VERMELDING IN DE BESLISSING - VERPLICHTING

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - OPSCHORTEND GEVOLG

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALLERLEI - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
BESLISSING - OPSCHORTEND GEVOLG

1º De beslissing tot herroeping van een voorlopige invrijheidstelling wordt bij meerderheid  
van  stemmen  genomen;  geen  enkele  wettelijke  bepaling  schrijft  voor  dat  dit  in  de  
beslissing dient te worden vermeld1. (Art. 4, § 4, Wet van 5 maart 1998)

2º en 3° Het cassatieberoep heeft  schorsende kracht wanneer het is gericht tegen een 
beslissing  die  de  voorlopige  invrijheidstelling  toekent;  het  cassatieberoep  tegen  een 
beslissing  tot  herroeping  van  de  voorlopige  invrijheidstelling  heeft  die  uitwerking  
daarentegen niet2. (Art. 13, Wet van 5 maart 1998)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1291.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing die op 13 september 2005 is 

gewezen door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling te Luik . 
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Zie Cass., 16 feb. 2000, AR P.99.1826.F, nr 129; Cass., 30 juni 1998, AR P.97.0281.N, nr 353 en 
13 april 1999, AR P.97.0474.N, nr 203.
2 Zie noot get. J.C., “Libération conditionnelle et pourvoi en cassation”, Rev. dr. pén., 2000, p. 964.
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Raadsheer Paul Mathieu 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
Over het eerste middel :
Overwegende dat krachtens artikel 4, § 4, van de Wet van 5 maart 1998 betref-

fende de voorwaardelijke invrijheidstelling de beslissing tot herroeping van een 
voorlopige invrijheidstelling bij meerderheid van stemmen wordt genomen;

Dat  geen  enkele  wettelijke bepaling  voorschrijft  dat  die  meerderheid  in  de 
beslissing dient te worden vermeld;

Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende  dat  het  middel  kritiek  oefent  op  de  beslissing  in  zoverre  de 

commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die onmiddellijk uitvoer-
baar heeft verklaard "ofschoon het cassatieberoep in strafzaken, in de regel, een 
opschortende werking heeft"; 

Overwegende dat artikel 13 van de Wet van 5 maart 1998 betreffende de voor-
waardelijke invrijheidstelling bepaalt  dat het  cassatieberoep schorsende kracht 
heeft wanneer het is gericht tegen een beslissing die de voorwaardelijke invrij-
heidstelling toekent;

Dat daarentegen, het cassatieberoep tegen een beslissing tot herroeping van de 
voorwaardelijke invrijheidstelling die uitwerking niet heeft;

Dat het middel dat het tegendeel aanvoert, faalt naar recht.
En  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
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

9 november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Mathieu   – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaten  mrs. S. Berbuto, Luik en M. Nève, Luik.

Nr. 585

2° KAMER - 9 november 2005
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1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - AANWIJZINGEN 
VAN SCHULD - NIETIGHEID I.V.M. DE WETTELIJKE VOORWAARDEN TOT HANDHAVING VAN DE 
VOORLOPIGE HECHTENIS - OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT – PRIMA FACIE ONDERZOEK 
VAN AANGEVOERDE ONREGELMATIGHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - AANWIJZINGEN VAN SCHULD - 
NIETIGHEID I.V.M. DE WETTELIJKE VOORWAARDEN TOT HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS 
- OPDRACHT VAN HET ONDERZOEKSGERECHT – PRIMA FACIE ONDERZOEK  VAN DE AANGEVOERDE 
ONREGELMATIGHEID

1º en 2° Wanneer een partij de zaak regelmatig voor de kamer van inbeschuldigingstelling  
aanhangig heeft gemaakt om de regelmatigheid van de procedure te onderzoeken, is 
laatstgenoemde, met  name bij  de uitspraak over het hoger beroep inzake voorlopige  
hechtenis, verplicht dat onderzoek te verrichten1; wanneer evenwel onregelmatigheden, 
verzuimen  of  nietigheden  worden  aangevoerd  i.v.m.  de  wettelijke  voorwaarden  tot 
handhaving van de voorlopige hechtenis, waarvan het toezicht door de Wet Voorlopige 
Hechtenis  specifiek  wordt  geregeld,  zijn  alleen die  regels  toepasselijk,  aangezien  de 
onderzoeksgerechten in dit geval, wegens de termijnen die door de voormelde wet zijn  
opgelegd,  alleen  gehouden  zijn  tot  een  prima  facie  onderzoek  van  de  aangevoerde 
onregelmatigheid2. (Art. 235bis, §§ 1 en 2, Sv.)

(Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1378.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 25 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
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 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat wanneer een partij de zaak regelmatig voor haar aanhangig 

heeft gemaakt teneinde de regelmatigheid van de rechtspleging te onderzoeken, 
de kamer van inbeschuldigingstelling, met toepassing van artikel 235bis, §§ 1 en 
2, van het Wetboek van Strafvordering, met name bij de uitspraak over het hoger 
beroep inzake voorlopige hechtenis, verplicht is dat onderzoek te verrichten;

Dat wanneer evenwel onregelmatigheden,  verzuimen of nietigheden worden 
aangevoerd i.v.m. de wettelijke voorwaarden tot handhaving van de voorlopige 
hechtenis,  waarvan het toezicht  door de Wet van 20 juli  1990 betreffende de 

1 Zie Cass., 3 okt. 2001, AR P.01.1303.F, nr 522.
2 Zie  Cass.,  20  feb.  2001,  AR P.01.0235.N,  nr  106,  met  noot  get.  M.D.S.;  11  feb.  2004,  AR 
P.04.0203.F, nr 74; 2 maart 2005, AR P.05.0242.F, nr.129.
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voorlopige hechtenis specifiek wordt geregeld, alleen die regels toepasselijk zijn, 
aangezien de onderzoeksgerechten in dit geval, wegens de termijnen die door de 
voormelde wet zijn opgelegd, alleen gehouden zijn tot een prima facie onderzoek 
van de aangevoerde onregelmatigheid;

Overwegende dat het arrest zich over de handhaving van de voorlopige hech-
tenis van eiser uitspreekt;

Dat deze voor de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid aanvoert van 
de  observatie  waarvan  hij  met  schending  van  artikel  47sexies  van  voormeld 
wetboek het voorwerp zou hebben uitgemaakt om daaruit af te leiden dat tegen 
hem  geen  enkele  wettig  verkregen  ernstige  aanwijzing  van  schuld  bestond, 
waarop de kamer van inbeschuldigingstelling heeft beslist, na een "prima facie 
onderzoek dat de rechtspleging die tot het uitvaardigen van het bevel tot aanhou-
ding heeft  geleid  regelmatig  is",  vermits  "zelfs  in  de  veronderstelling  dat  de 
observatie onregelmatig zou zijn, er [...] voldoende andere en regelmatige onder-
zoeksgegevens  bestaan  die  de  uitvaardiging  van  het  bevel  tot  aanhouding 
toestaan,  waaronder  met name de gegevens  die  bij  de huiszoeking bij  [eiser] 
werden aangetroffen alsook die welke door het onderzoek van zijn telefoonver-
keer zijn aangetoond"; 

Overwegende  dat  de  appelrechters  die  de  regelmatigheid  van  het  bevel  tot 
aanhouding t.a.v.  de bepalingen  van de Wet  van 20 juli  1990 betreffende  de 
voorlopige  hechtenis  vaststellen,  de  beroepen  beschikking  hervormen  en  de 
voorlopige  hechtenis  van  eiser  handhaven,  terwijl  ze  met  toepassing  van  het 
voormelde artikel 235bis het onderzoek van de regelmatigheid van de rechtsple-
ging en meer in het bijzonder van de voormelde politieobservatie, naar een latere 
terechtzitting verdagen; dat ze, aldus, hun beslissing naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En  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
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

9 november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close   – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
– Advocaten  mrs. O. Martins, Brussel en F. Vinclaire, Brussel. 

Nr. 586

1° KAMER - 10 november 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
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MET EEN ZEKERHEIDSRECHT BEZWAARD GOED - VERKOOP DOOR DE CURATOR - GEVOLG

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
GOEDEREN - VERKOOP EN INNING DOOR DE CURATOR - OPBRENGST - STORTING IN DE DEPOSITO- 
EN CONSIGNATIEKAS - AARD

1º Wanneer een curator of een vereffenaar een met een zekerheidsrecht bezwaard goed 
verkoopt wordt het recht van voorrang van de schuldeiser overgedragen op het bedrag  
dat voortkomt uit de tegeldemaking, zowel wat de hoofdsom als wat de rente betreft, en  
zulks tot op de dag van de betaling1.(Art. 451, Faillissementswet 1851)

2º  De  storting  door  de  curator  in  de  Deposito-  en  Consignatiekas  van  gelden  die  
voortkomen uit verkopen en inningen kan niet beschouwd worden als een betaling aan 
de schuldeisers. (Art. 479, Faillissementswet 1851)

(ING BELGIE n.v. T. V.R. e.a.)

ARREST

(A.R. C.03.0525.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8, 9 en 87 van de Hypotheekwet;
- de artikelen 1198, 1234, 1235, 1238, 1239, 2011, 2021, 2034, 2036, 2037 en 2073 van 

het Burgerlijk Wetboek;
-  de  artikelen  1,  4  en 9,  zoals  van  toepassing vóór  de wijziging  bij  de  wet  van  8 

augustus 1997, van de wet van 5 mei 1872 houdende herziening van de bepalingen van 
het Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie, vormende boek I, 
titel VI; 

- de artikelen 1, 4, 6, 8, 9, 11 en 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in  
pand geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaar-
ding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen;

- de artikelen 451, 454, 479, 480, 528, 542, 543, 544, 547 en 561 van de Faillisse-
mentswet van 18 april 1851;

- artikel 51 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 1403 en 1404 van het Gerechtelijk Wetboek;
- (...)

1 Cass., 18 dec. 1970, A.C. 1971, 377; H. Geinger, Chr. Van Buggenhout en Chr. Van Heuverswyn, 
"Overzicht  van  rechtspraak -  Het  faillissement  en  het  gerechtelijk  akkoord  (1990-1995)",  T.P.R. 
1996, (909), nr 164.
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Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 12 mei 2003 verklaart  het Hof van Beroep te Gent het 

hoger beroep van eiseres ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond,  vernietigt  het bestreden 
vonnis, stelt vast dat de curator de opbrengst van de handelszaak binnen acht dagen na de 
ontvangst  moest  reserveren  op de Deposito- en Consignatiekas  om te  voldoen aan de 
schuldvordering  van  eiseres,  die  op  de  dag  van  het  faillissement  25.973,91  euro  of 
1.047.785 BEF beliep en die het voorrecht geniet voor 24.789,35 euro, in hoofdsom en 
drie jaar intrest in dezelfde rang, eiseres op de gereserveerde opbrengst voor het "bedrag 
van haar schuldvordering, begroot op de dag van de reservatie" en in verhouding tot het 
bevoorrecht  bedrag van  deze schuldvordering  -  de  intrest  geniet  die  de gereserveerde 
opbrengst  opbracht/opbrengt  tot  aan  de  uitbetaling  van  deze  bijzonder  bevoorrechte 
schuldvordering en de vordering van eiseres tegen de curator van het faillissement C. en 
de erfgenamen V. zonder voorwerp  is,  nu de gereserveerde  opbrengst  volstaat  om de 
schuldvordering van eiseres integraal aan te zuiveren en het bedrag van deze schuldvorde-
ring het voorrecht van 24.789,35 euro in hoofdsom en drie jaar intrest niet te boven gaat,  
verwijst eiseres, de curator van het faillissement C. en de erfgenamen V. elk in de eigen 
gedingkosten, houdt de eis tegenover de curatoren van het faillissement Home Discount 
Center in betaling van haar bijzonder bevoorrechte schuldvordering en de beslissing over 
de kosten tussen deze partijen aan en beveelt  de heropening van de debatten na voor-
noemde partijen te hebben opgedragen om de schuldvordering van eiseres te begroten op 
datum waarop de opbrengst van het handelsfonds werd gereserveerd en om de intrestver-
rekening bij de Deposito- en Consignatiekas op te vragen voor het bedrag van de gereser-
veerde schuldvordering van eiseres.

Deze beslissing is gestoeld op volgende gronden :
"2.2 Als pandhouder van de handelszaak geniet BBL NV voor haar schuldvordering het 

voorrecht voor de hoofdsom van 1.000.000 BEF meer drie jaar rente. De akte van krediet-
opening herneemt hier - wat de intrest betreft - alleen artikel 6 van de wet van 25 oktober 
1919  betreffende  het  in  pand  geven  van  de  handelszaak  en  artikel  87  van  de  Hypo-
theekwet, dat bepaalt : 'De bevoorrechte of hypothecaire schuldeiser die ingeschreven is 
voor een kapitaal dat intresten of rentetermijnen opbrengt, heeft het recht om ten hoogste 
voor drie jaren in dezelfde rang te worden geplaatst als voor zijn kapitaal (...)'.

Met de aangifte van schuldvordering verzaakte BBL NV niet aan dit voorrecht en de 
uitoefening  van  dit  voorrecht,  zodat  zij  het  voorrecht  ook  kan  uitoefenen  voor  de 
intresten.

Het vonnis van 10 januari 1989 van de rechtbank van koophandel beperkte evenmin de 
uitoefening van het voorrecht, aangezien het zich niet uitsprak over de toerekening van de 
bijzonder bevoorrechte schuldvordering van BBL NV op de door de curatoren behaalde 
verkoopprijs voor de handelszaak. De rechter sprak zich alleen uit over de betwisting die 
partijen voor hem hebben gevoerd en die beperkt bleef tot de vraag of BBL NV al dan 
niet een onrechtmatig krediet toestond aan Home Discount Center NV.

Eenmaal de goederen waarop het pand betrekking heeft  werden verzilverd,  gaat het 
voorrecht van de pandhoudende schuldeiser over op de opbrengst van deze goederen en 
dit geldt zowel voor de vordering in hoofdsom, als voor de intresten.

2.3 Als pandhouder van de handelszaak - die als schuldeiser buiten de boedel valt - kon 
BBL NV haar schuldvordering zelf verhalen. Zij kon overeenkomstig de artikelen 11 en 
12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak en 
de artikelen 4 tot 10 van titel 1 van de wet van 5 mei 1872 (die titel VI van het Wetboek 
van Koophandel uitmaakt) zelf de verzilvering van de handelszaak benaarstigen. Artikel 9 
van de wet van 5 mei 1872 bepaalt uitdrukkelijk, dat de uitoefening van de rechten die 
aan de pandhoudende schuldeiser toegekend worden, niet geschorst worden door faillisse-
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ment.
BBL NV liet de realisatie hier wel over aan de curatoren van het faillissement Home 

Discount Center NV. Dit belet evenwel niet :
- dat de curatoren de realisatie in eerste orde vervolgden voor de pandhouder,
- dat zij de erelonen en kosten voor hun tussenkomsten betreffende de verzilvering van 

de handelszaak bij toepassing van artikel 17 en 21 van de hypotheekwet op de behaalde 
verkoopprijs moeten vooraf nemen en niet zomaar op de boedel mogen verhalen,

-  dat  zij  het  saldo van de verkoopprijs  meteen moesten toerekenen op de bijzonder 
bevoorrechte schuldvordering van BBL NV en de beschikbare gelden voor de aanzuive-
ring van het bijzonder voorrecht ook meteen moesten uitbetalen (zie o.a. Cloquet,  Les 
Novelles, uitgave 1985, nr. 2697).

Na de toerekening van de bijzonder bevoorrechte schuldvordering op de opbrengst, kon 
de schuldvordering van BBL NV voor  een eventueel  saldo alleen nog in het  gewoon 
passief van het faillissement Home Discount Center NV worden ingeschreven.

2.4 Uit  de  overgelegde  stukken  volgt  dat  de  curatoren van  het  faillissement  Home 
Discount Center NV op 19 februari 1986 de handelszaak voor de som van 3.361.345 BEF 
(exclusief BTW) hebben verkocht.  De betwisting die zij betreffende de rechtmatigheid 
van de kredietverstrekking van BBL NV aan Home Discount Center NV voerden, voor-
kwam hier evenwel dat zij tot de uitbetaling van de bevoorrechte schuldvordering over-
gingen.

De curator die niet tot de betaling kan overgaan,  is evenwel  verplicht de opbrengst 
onmiddellijk te reserveren voor rekening van wie de opbrengst zou kunnen toekomen. 
Artikel 479 van de Faillissementswet van 18 april 1851 - hernomen door artikel 51 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997 - schrijft voor, dat deze reservering gebeurt door 
de storting van de gelden in de consignatiekas binnen de 8 dagen na ontvangst van de 
opbrengst.  En aan de reservering van de opbrengst  moeten dezelfde gevolgen worden 
toegekend als aan de 'betaling'.

(Zie bij analogie, het kantonnement, o.a. J. Van Compernolle, R.C.J.B. 1987, pg 393, 
inz. nr 27; ook Huguette Geinger, Het faillissement en het gerechtelijk akkoord - Over-
zicht rechtspraak 1990-1995, T.P.R. 1996, pg 909, inz. nr. 164 :

'Wanneer na de verkoop van de activabestanddelen, bepaalde rechten nog niet werden 
vastgesteld, heeft de curator de plicht de opbrengst van de realisatie van deze actiefbe-
standdelen te reserveren (Cloquet, A., Les faillites et les concordats, Les Novelles, Droit 
Commercial, D. IV, 1981, p. 783 en 784, nrs. 2699 en 2700). Deze verkoopprijs wordt 
gerubriceerd bij  de Deposito- en Consignatiekas,  de intresten zullen moeten berekend 
worden op de verkoopprijs van de individuele vermogensbestanddelen, waarop het voor-
recht  van  de  betrokken  schuldeiser  rust,  en  dit  te  rekenen  vanaf  de  opeisbaarheid 
(Verougstraete, I., Manuel du curateur de la faillite, 1987, p. 428, nr. 784)'.)

Bij gebrek aan 'betaling' of aan 'reservering' zou alleen de verantwoordelijkheid van de 
curator nog in vraag kunnen gesteld worden.

2.5 De toerekening van de bijzonder bevoorrechte schuldvordering van de BBL NV op 
de opbrengst van de handelszaak, die het onderpand van haar schuldvordering uitmaakte, 
moet hier dan ook gebeuren op de datum, dat de opbrengst voor haar rekening werd gere-
serveerd.  BBL NV kan ten opzichte van de boedel geen andere intrestvordering laten 
gelden,  dan  de  intresten  die  de  voor  haar  gereserveerde  gelden  bij  de  Deposito-  en 
Consignatiekas opbrengen tot op de dag van de betaling.

Het hof (van beroep) draagt partijen dan ook op de schuldvordering van BBL NV te 
begroten op de datum waarop de opbrengst van het handelsfonds werd gereserveerd en de 
intrestverrekening bij de Deposito- en Consignatiekas op te vragen voor het bedrag van 
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deze gereserveerde schuldvordering tot aan de betaling.
Bij  de  betaling  van  de  bevoorrechte  schuldvordering  van  BBL NV moet  rekening 

gehouden worden met een eerste aanbetaling van 1.047.785 BEF op 24 april 1989. De 
curator zal de Deposito- en Consignatiekas dan ook moeten verzoeken :

- om eerst de intrestverrekening te maken tot op 24 april 1989. Op de som die op 24 
april 1989 al voor BBL NV was gereserveerd (het geconsigneerde bedrag van de schuld-
vordering  van  BBL NV,  meer  de  hierop  al  verworven  intresten),  moeten  de  partijen 
immers de betaling van 1.047.785 BEF in mindering brengen.

- om op het daarna nog verschuldigd saldo de intresten te verrekenen vanaf 24 april 
1989 tot aan de dag, waarop het saldo zal kunnen uitbetaald worden.

2.6 Uit de verstrekte gegevens volgt :
- dat de opbrengst van de handelszaak - die voor de bijzonder bevoorrechte schuldvor-

dering van BBL NV bij de Deposito- en Consignatiekas gereserveerd werd en waaraan 
het hof (van beroep) de gevolgen van een betaling toekent - volstond om de bijzonder 
bevoorrechte schuldvordering van BBL NV integraal aan te zuiveren.

- dat het bedrag van de schuldvordering het voorrecht van (1.000.000 BEF=) 24.789,35 
euro in hoofdsom en drie intresten niet te boven gaat.

De aanspraken van BBL NV op de borgen heeft dan ook geen voorwerp meer. Het hof 
(van beroep) verwijst hier elk van de partijen in de eigen gedingkosten".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
1. Artikel 8 van de Hypotheekwet bepaalt dat de goederen van de schuldenaar strekken 

tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs ervan onder hen naar 
evenredigheid van hun vordering wordt verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige 
redenen van voorrang bestaan.

Conform artikel 9 van de Hypotheekwet zijn die wettige redenen van voorrang de voor-
rechten en hypotheken.

Blijkens artikel 1 van de Wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van 
een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring 
van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen kan aldus de handelszaak onder 
de bij de wet bepaalde omstandigheden in pand worden gegeven.

De in pand gegeven handelszaak strekt zodoende tot zekerheid van de schuldvordering 
van de pandhoudende schuldeiser, met dien verstande dat in geval van vervreemding van 
de in pand gegeven zaak het uit de zekerheid voortvloeiende recht van voorrang op de 
verkoopprijs wordt overgedragen; de aan de verkoper betaalde prijs blijft met dit recht 
van voorrang bezwaard, niet alleen ten aanzien van de hoofdsom, maar ook ten aanzien 
van de intresten ervan, tot op de dag van de betaling.

De tegeldemaking van een met een zekerheid bezwaard goed door een andere persoon 
dan de schuldeiser, zoals de curator van het faillissement van de schuldenaar, doet immers 
de aan de zekerheid verbonden gevolgen niet teniet.

2. Artikel 451 van de Faillissementswet van 18 april 1851 bepaalt bovendien uitdrukke-
lijk dat te rekenen van het vonnis van faillietverklaring de loop van de intresten van elke 
vordering die niet door voorrecht, pand of hypotheek is gewaarborgd, afgesloten wordt 
alleen ten aanzien  van  de boedel.  De  intresten van  de  gewaarborgde  schuldvordering 
kunnen slechts geëist worden op de bedragen die voortkomen van de voor het voorrecht, 
het pand of de hypothecair verbonden goederen.
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Wordt de prijs van de verkoop van het bezwaarde goed om een of andere reden niet 
onmiddellijk uitbetaald aan de bevoorrechte schuldeiser, dan zal laatstgenoemde boven-
dien verder aanspraak kunnen maken op de conventionele intresten van zijn schuldvorde-
ring tot op datum van de betaling van die schuldvordering, zonder dat terzake nog enige 
beperking geldt.

Artikel 87 van de Hypotheekwet, waarnaar het door het bestreden arrest aangehaalde 
artikel 6 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handels-
zaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de recht-
streeks voor het verbruik gedane leveringen verwijst en dat bepaalt dat de bevoorrechte of 
hypothecaire schuldeiser, die ingeschreven is voor een kapitaal dat intresten of renteter-
mijnen opbrengt,  het  recht heeft  om ten hoogste  drie jaar in dezelfde rang te worden 
geplaatst als deze voor zijn kapitaal, onverminderd de bijzondere inschrijvingen, die voor 
andere intresten of rentetermijnen kunnen worden genomen en hypotheken medebrengen, 
te rekenen van hun dagtekening, houdt immers op uitwerking te hebben op datum van de 
verwezenlijking van het bezwaarde goed.

De wetgever heeft inderdaad niet gewild dat de schuldeiser zou lijden onder de vertra-
ging in de uitbetaling van de hoofdsom.

Derhalve zullen alle intresten, vervallen sinds het tijdstip waarop het recht van voor-
rang werd overgedragen op de prijs, in dezelfde rang als de hoofdsom op die prijs worden 
overgedragen.

Uit  het  voorgaande  volgt  dat  de  precieze omvang van  de op de prijs  bevoorrechte 
schuldvordering eerst definitief zal komen vast te staan op datum van aanwending van de 
opbrengst van de verwezenlijking van het pand ter aanzuivering van die schuldvordering, 
hetzij op datum van de betaling.

3. De "reservering" of "consignatie" van gelden geldt evenwel slechts dan als een beta-
ling  wanneer  de  wet  dan  wel  de  partijen  aan  deze  reservering  dergelijke  gevolgen 
verbonden heeft.

Artikel 479 van de Faillissementswet van 18 april 1851, waarnaar het hof van beroep 
verwijst, bepaalt wellicht dat de gelden die voortkomen van de verkopen en inningen door 
de curatoren gedaan, na aftrek van de bedragen door de rechter-commissaris begroot, in 
de consignatiekas worden gestort, binnen acht dagen na ontvangst. In geval van vertra-
ging, zijn de curators de commerciële intrest verschuldigd op de niet-gestorte bedragen, 
onverminderd de toepassing van de artikelen 459 en 462.

Hieruit blijkt  geenszins dat deze "reservering",  zoals door het hof van beroep uitge-
drukt,  op dat ogenblik reeds als betaling zou gelden. Uit voornoemd artikel  kan enkel 
worden afgeleid dat de gelden, ontvangen door de curator, zullen moeten worden gestort, 
anders gezegd geconsigneerd, in de consignatiekas.

Uit artikel 480 van diezelfde wet volgt bovendien dat de gelden slechts zullen worden 
uitbetaald door de aangestelde van de Deposito- en Consignatiekas op inzage van een 
duplicaat  van  een  verdelingsstaat  getekend  door  de  curatoren  en  geviseerd  door  de 
rechter-commissaris.

De "reservering" staat dan ook geenszins gelijk met een betaling.
Een betaling veronderstelt immers een eigendomsoverdracht van de gelden ten voor-

dele van degenen, voor wie de gelden bestemd zijn, desgevallend onder de ontbindende 
voorwaarde van de tussenkomst van een toekomstige, doch onzekere gebeurtenis, welke 
die betaling ongedaan zou kunnen maken.

Uit  hogervernoemd  artikel  479  van  de  Faillissementswet  van  18  april  1851  volgt 
evenwel  geenszins  dat  dergelijke  eigendomsoverdracht  ten  voordele  van  de  bijzonder 
bevoorrechte schuldeiser zou plaatsvinden op datum van consignatie der gelden bij de 
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consignatiekas; de toewijzing van de gelden aan een welbepaald schuldeiser is integen-
deel afhankelijk van de gebeurlijke rangregeling die zal moeten worden opgesteld; boven-
dien zal de curator die tot de realisatie van het bezwaarde goed overging, zoals overigens 
door het hof van beroep vastgesteld, op dit bedrag zijn ereloon en kosten kunnen vooraf-
nemen; ten slotte zal de uitbetaling van dit bedrag aan de schuldeiser afhankelijk zijn van 
een betalingsopdracht daartoe van de curator.

Besluit
Het hof van beroep, dat bij het bestreden arrest oordeelt dat de pandhoudende schuld-

eiser op handelszaak slechts aanspraak kan maken op de schuldvordering, zoals die werd 
begroot op datum van reservering van de opbrengst der verkoop door de curator op de 
consignatiekas, aldus oordelende dat die reservering gelijkstaat met een betaling, verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 479 en 480 van de Fail-
lissementswet van 18 april 1851, 1234, 1235, 1238, 1239 van het Burgerlijk Wetboek en 
voor zoveel als nodig de artikelen 1403 en 1404 van het Gerechtelijk Wetboek en 51 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997). Bovendien oordeelt het hof van beroep op 
onwettige wijze dat de beperking van drie jaar, waarvan sprake in artikel 87 van de Hypo-
theekwet,  waarnaar  artikel  6 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand 
geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en 
de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen verwijst, ook geldt ten 
aanzien van de conventionele intresten, vervallen na datum van de verwezenlijking van 
het met een pand bezwaarde goed door een derde, zoals de curator van de gefailleerde 
schuldenaar (schending van de artikelen 8, 9, 87 van de Hypotheekwet, 1, 4, 6 van de wet 
van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement 
van  de  factuur,  alsmede  de  aanvaarding  en  de  keuring  van  de  rechtstreeks  voor  het 
verbruik gedane leveringen, 2073 van het Burgerlijk Wetboek en 451 van de Faillisse-
mentswet  van  18 april  1851),  aldus de regel  miskennende  dat het  recht van voorrang 
zowel  wat  betreft  de hoofdsom als wat  betreft  de intresten wordt  overgedragen  op de 
verkoopprijs tot op de dag van de betaling (schending van de artikelen 1, 4, 9, zoals van 
toepassing vóór de wijziging bij de wet van 8 augustus 1997, van de wet van 5 mei 1872 
houdende herziening van de bepalingen van het Wetboek van Koophandel betreffende het 
pand en de commissie, vormende boek I, titel VI, 1, 4, 8, 9, 11, 12 van de wet van 25 
oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de 
factuur,  alsmede  de aanvaarding en de keuring van  de rechtstreeks  voor  het  verbruik 
gedane leveringen, 451, 454, 528, 542, 543, 544, 547 en 561 van de Faillissementswet 
van 18 april 1851). Derhalve kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat de vordering 
tegen de borgen geen voorwerp meer had (schending van de artikelen 1198, 2011, 2021, 
2034, 2036 en 2037 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende  dat,  krachtens  het  toepasselijke  artikel  451  van  de  Faillisse-

mentswet van 18 april 1851, de rente van een door een voorrecht, pand of hypo-
theek gewaarborgde schuldvordering niet ophoudt te lopen door het vonnis van 
faillietverklaring en dat de rente van de gewaarborgde schuldvordering enkel kan 
worden gevorderd op de sommen die voortkomen uit de tegeldemaking van de 
aldus bezwaarde goederen;

Overwegende dat wanneer het met een zekerheidsrecht bezwaard goed wordt 
verkocht door een curator of vereffenaar, het recht van voorrang van de schuld-
eiser wordt overgedragen op het bedrag dat voortkomt uit deze tegeldemaking, 
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zowel wat de hoofdsom als wat de rente betreft, en zulks tot op de dag van de 
betaling; 

Overwegende dat, krachtens artikel 479 van de Faillissementswet (1851) de 
curators  gehouden  zijn  de  gelden  die  voortkomen  van  de  verkopen  en  de 
inningen, onder aftrek van de bedragen door de rechter begroot, in de consigna-
tiekas te storten; dat artikel 480, eerste lid, van die wet bepaalt dat de betaling 
van  de  sommen aan  de  schuldeisers  van  het  faillissement  rechtstreeks  wordt 
gedaan door de aangestelde van de Deposito- en Consignatiekas op inzage van 
een duplicaat van de verdelingstaat getekend door de curator en geviseerd door 
de rechter-commissaris;

Dat hieruit volgt dat de storting door de curator in de consignatiekas van de 
gelden die voortkomen uit verkopen en inningen, niet kan beschouwd worden als 
een betaling aan de schuldeisers;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de curators de handelszaak 
waarop eiseres een pandrecht heeft, hebben verkocht voor de som van 3.361.345 
BEF en zij de opbrengst hebben gestort in de consignatiekas; dat zij oordelen dat 
door deze storting de opbrengst van de verkoop van de handelszaak voor eiseres 
wordt "gereserveerd" zodat eiseres als pandhouder "ten opzichte van de boedel 
geen andere intrestvordering (kan) laten gelden, dan de interesten die de voor 
haar gereserveerde gelden bij de Deposito- en Consignatiekas opbrengen"; 

Dat zij  op grond hiervan beslissen dat de door het pandrecht gewaarborgde 
schuldvordering van eiseres dient begroot te worden "op de datum waarop de 
opbrengst van het handelsfonds werd gereserveerd";

Dat  de appèlrechters  door aldus te  oordelen,  hun beslissing niet  naar  recht 
verantwoorden;

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

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.

10  november  2005  –  1°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Dirix    – Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-
generaal – Advocaten  mrs. Geinger en Maes. 

Nr. 587

1° KAMER - 10 november 2005
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SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN - SCHENKING - HERROEPING WEGENS 
ONDANKBAARHEID - GEVOLG TUSSEN SCHENKER EN BEGIFTIGDE

In  geval  van  herroeping  van  een  schenking  wegens  ondankbaarheid  moet,  in  de 
verhouding tussen de schenker en de begiftigde, de eventuele waardevermindering van 
het voorwerp van de schenking dat terugkeert in het vermogen van de schenker door  
hem worden ondergaan en komt de eventuele waardevermeerdering hem ten goede, ook 
al betreft de schenking een geldsom1. (Art. 958, tweede lid, B.W.)

(V. T. F.)

ARREST

(A.R. C.03.0620.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
-  de artikelen 958,  tweede  lid,  1153,  eerste,  tweede  en derde lid,  en 1895 van  het 

Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart  het incidenteel hoger beroep van verweerster gegrond, 

hervormt het vonnis a quo voor zover op de hoofdvordering aan verweerster geen interest 
vanaf  de datum van  de schenking  worden  toegekend,  en veroordeelt  eiser  vervolgens 
bijkomend tot betaling aan verweerster, op het bedrag van 87.382,47 euro, van interest 
aan  de  wettelijke  interestvoet  vanaf  de  datum van  de  onrechtstreekse  schenking  (15 
december 1980) tot de inleiding van de oorspronkelijke hoofdvordering, en dit bij wijze 
van actualisering van het onrechtstreeks geschonken bedrag, gelet op het tijdstip van de 
eis, en dit op volgende gronden :

"De gerechtelijke herroeping heeft tussen partijen terugwerkende kracht. (Eiser) werd 
door de eerste rechter terecht tot terugbetaling van de helft  van de aankoopprijs en de 
daarop betrekking hebbende aktekosten veroordeeld. De terugbetaling van het nominaal 
bedrag stemt niet overeen met de teruggave van de waarde, gelet op het tijdstip van de eis 
(art. 958 B. W.). (Verweerster) kan worden gevolgd in de stelling dat het toekennen van 
interesten aan dezelfde interestvoet als de compensatoire interesten evenzeer dienstig kan 
zijn  voor  het  herwaarderen  van  andere  waardeschulden  dan  deze  voortvloeiende  uit 
schade-eisen. De door (verweerster) gevorderde interesten vanaf de datum van de schen-
king kunnen worden toegekend. De aanstelling van een deskundige in dit verband is over-
bodig".

Grieven
1. Eerste onderdeel

1 C.DEMOLOMBE, Trait des donations entre-vifs et des testaments, III, Parijs 1863, 659-661, nr 710; F. 
LAURENT, Principes de droit civil, XIII, Brussel 1874, 53, nr 49.
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Overeenkomstig artikel 958, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, wordt de begif-
tigde, in geval van herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid, veroordeeld tot 
teruggave van de waarde der vervreemde goederen, gelet op het tijdstip van de eis.

In toepassing van deze wetsbepaling brengt de herroeping van de schenking wegens 
ondankbaarheid met zich dat partijen moeten teruggeplaatst worden in de staat waarin ze 
zich zouden bevonden hebben indien de schenking niet had plaatsgehad.

Wanneer het geschonken goed zich nog in het vermogen van de begiftigde bevindt, zal 
het moeten teruggegeven worden, waarbij mogelijke waardevermeerderingen of waarde-
verminderingen van het goed sinds de datum van de schenking, respectievelijk ten goede 
komen aan- of moeten ondergaan worden door de schenker. Indien de schenking niet had 
plaatsgehad en het goed in het vermogen van de schenker zou gebleven zijn, dan zou deze 
de waardevermeerderingen en waardeverminderingen immers ook hebben moeten onder-
gaan.

Dit principe wordt ook uitdrukkelijk gesteld door voornoemd artikel 958, tweede lid, 
van het Burgerlijk Wetboek : wanneer het goed zich niet meer in het vermogen van de 
begiftigde bevindt, is de waarde ervan ten tijde van de vordering in herroeping verschul-
digd.

Wanneer, zoals te dezen, het voorwerp van de schenking een geldsom is, dan zal de 
munterosie tussen het tijdstip van de schenking en het tijdstip van de vordering in herroe-
ping  wegens  ondankbaarheid,  net  zoals  "waardeverminderingen"  van  een  geschonken 
goed, moeten ondergaan worden door de schenker. Indien hij immers de geldsom niet had 
geschonken en zelf had behouden, dan zou hij deze munterosie ook hebben ondergaan.

Voor  zover  artikel  958,  tweede  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  bepaalt  dat  bij 
vervreemding "de waarde der vervreemde goederen, gelet op het tijdstip van de eis" moet 
teruggegeven worden, betekent het niet dat de munterosie, die een waardevermindering 
betekent  buiten  toedoen  van  de  begiftigde,  bijkomend  moet  vergoed  worden  door  de 
begiftigde,  maar  betekent  het wel  dat  de munterosie  door de schenker  moet  gedragen 
worden,  nu de verminderde  koopkracht  van  de geschonken  geldsom de waarde  ervan 
vertegenwoordigt ten tijde van de vordering in herroeping.

Door  de geschonken  geldsom te  herwaarderen  door  middel  van  de toekenning  van 
compensatoire interest vanaf de datum der schenking (15 december 1980) tot de datum 
der inleiding van de eis (19 juni 2000), veroordeelt het bestreden arrest eiser, in strijd met 
het voorschrift van artikel 958, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, tot teruggave van 
een geldsom waarvan "de waarde" niet deze is ten tijde van de vordering in herroeping, 
maar wel de (koopkracht)waarde is ten tijde van de schenking.

Anders dan door het bestreden arrest voorgehouden,  vertegenwoordigt  het nominaal 
bedrag van de geschonken geldsom wel de waarde ervan "op het tijdstip van de eis" in de 
zin van artikel 958, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Door eiser, naast de terugbetaling van de geschonken geldsom, bijkomend te veroor-
delen tot betaling van compensatoire interest vanaf de datum der schenking tot de datum 
der inleiding van de eis, bij wijze van actualisering van het geschonken bedrag, miskent 
het bestreden arrest derhalve artikel 958, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
Compensatoire interest zijn een aanvullende vergoeding die strekt tot vergoeding van 

de schade ten gevolge van muntontwaarding en/of vertraging bij de schadeloosstelling. Zij 
maken integrerend deel uit van de door de rechter te begroten vergoeding die wordt toege-
kend tot herstel van de door een fout veroorzaakte schade, en hun interestvoet wordt door 
de rechter bepaald.

Voor  verbintenissen  die  alleen betrekking  hebben  op  het  betalen  van  een bepaalde 
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geldsom kan evenwel, krachtens artikel 1153, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, de 
schadevergoeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders bestaan dan in 
de wettelijke interest. Krachtens het tweede lid van dezelfde wetsbepaling is die schade-
vergoeding  verschuldigd  zonder  dat  de  schuldeiser  enig  verlies  hoeft  te  bewijzen,  en 
luidens het derde lid van dezelfde bepaling is zij verschuldigd te rekenen van de dag der 
aanmaning tot betaling, behalve in geval de wet ze van rechtswege doet lopen.

Overeenkomstig het principe waarvan  toepassing in  artikel  1895 van het  Burgerlijk 
Wetboek, blijft een schuldvordering van een op numerieke wijze vastgestelde geldsom op 
haar bedrag vastgesteld, zonder aanpassing aan de muntontwaarding.

Krachtens artikel 958, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, wordt de begiftigde, in 
geval van herroeping, veroordeeld tot teruggave van de waarde der vervreemde goederen, 
gelet op het tijdstip van de eis, en is de begiftigde slechts gehouden tot teruggave van de 
vruchten te rekenen van de dag van de eis in herroeping.

Wanneer de schenking, zoals te dezen, een geldsom betreft, is de teruggaveplicht inge-
volge herroeping van de schenking, een verbintenis die bestaat uit de betaling van een 
geldsom in de zin van artikel 1153 van het Burgerlijk Wetboek, waarvoor de schadever-
goeding wegens vertraging in de uitvoering nooit in iets anders bestaat dan de wettelijke 
interest, en niet een schuld waarvan het bedrag door de rechter moet worden geraamd.

Op een wegens herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid terug te betalen 
geschonken geldsom zijn dan ook, in toepassing van voornoemde artikelen 958, tweede 
lid, 1153, eerste tot derde lid, en 1895 van het Burgerlijk Wetboek, slechts de wettelijke 
interest verschuldigd, en dit vanaf de datum van de eis in herroeping, zonder dat bijko-
mend een vergoeding wegens muntontwaarding kan worden toegekend.

Door te dezen eisers verplichting tot terugbetaling van de geschonken geldsom als een 
waardeschuld, en niet als een geldschuld in de zin van artikel 1153, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek,  te kwalificeren,  en eiser vervolgens niet  alleen te veroordelen tot 
terugbetaling van het nominaal bedrag van de geschonken gelden, meer de wettelijke inte-
rest  vanaf  de datum der  inleiding van  de eis in herroeping van de schenking wegens 
ondankbaarheid,  maar  ook tot  betaling van een vergoeding wegens munterosie,  en dit 
onder de vorm van compensatoire interest vanaf de datum der schenking tot de datum van 
de eis in herroeping, schendt het bestreden arrest dan ook de artikelen 958, tweede lid, 
1153, eerste tot derde lid, en 1895 van het Burgerlijk Wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 958, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

in geval  van herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid,  de begif-
tigde wordt veroordeeld tot teruggave van de waarde der vervreemde goederen, 
gelet op het tijdstip van de eis, en tot teruggave van de vruchten, te rekenen van 
de dag van de eis;

Dat hieruit volgt dat, in de verhouding tussen de schenker en de begiftigde, de 
herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid voor gevolg heeft dat het 
voorwerp van de schenking moet terugkeren in het vermogen van de schenker 
als zou het dat niet hebben verlaten;

Dat  eventuele  waardeverminderingen  of  waardevermeerderingen  moeten 
worden ondergaan door respectievelijk ten goede komen aan de schenker, ook al 
betreft de schenking een geldsom;

Overwegende  dat  de  appèlrechters  door  de  door  verweerster  geschonken 
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geldsom te herwaarderen door "compensatoire interesten" toe te kennen vanaf de 
datum van  de schenking  tot  de datum van  de inleiding van de vordering tot 
herroeping en de muntontwaarding ten laste te leggen van de begiftigde, artikel 
958, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende  dat  de  overige  grieven  niet  tot  een  ruimere  cassatie  kunnen 

leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  de  appèlrechters  het  incidenteel 

beroep van verweerster gegrond verklaren en uitspraak doen over de kosten;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

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

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

10  november  2005  –  1°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter  – 
Verslaggever: de h. Londers   – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-
generaal – Advocaten  mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 588

1° KAMER - 10 november 2005

1º DWANGSOM - VERSCHULDIGDHEID - TENUITVOERLEGGING - GRONDSLAG

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - ZWARIGHEDEN BIJ DE TENUITVOERLEGGING - BEPERKING

3º DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING - VOORWAARDEN - BEOORDELING - BESLAGRECHTER - 
BEVOEGDHEID

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BESLAGRECHTER - DWANGSOM - TENUITVOERLEGGING

5º DWANGSOM - VERSCHULDIGDHEID - TENUITVOERLEGGING - TOETSING DOOR DE 
BESLAGRECHTER - RICHTSNOER

1º De verschuldigdheid van een dwangsom vindt haar grondslag in de rechterlijke uitspraak 
waarbij zij is opgelegd; op grond van die uitspraak is, wanneer na de betekening ervan  
aan de in de uitspraak aangegeven voorwaarden wordt voldaan, de dwangsom ten volle  
verschuldigd en kan zij zonder nieuwe rechterlijke uitspraak worden ten uitvoer gelegd1.  

1 Cass., 26 juni 1987, AR 5372, A.C. 1986-87, nr 653; 25 sept. 2000, AR C.99.0201.F, nr 490.
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(Art. 1385quater, Ger.W.)

2º  Behoudens  in  de  bij  de  wet  bepaalde  gevallen  kan  de  beslagrechter  in  geval  van  
zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een vonnis geen uitspraak doen over de zaak  
zelf,  noch over de rechten van de partijen die vastgelegd zijn  in de titel  waarvan de 
tenuitvoerlegging wordt gevraagd2.(Art. 1498, Ger.W.)

3º  en  4°  In  geval  van  zwarigheden  bij  de  tenuitvoerlegging  van  een  vonnis  dat  een 
veroordeling tot een dwangsom inhoudt behoort het de beslagrechter te bepalen of de 
voorwaarden  waarbij  de  dwangsom  verschuldigd  is,  al  dan  niet  vervuld  zijn3.  (Artt. 
1385quater en 1498, Ger.W.)

5º Om te bepalen of de voorwaarden waarbij  de dwangsom verschuldigd is al dan niet  
vervuld zijn dient de beslagrechter, als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van 
de veroordeling verrichte handelingen, het doel en de strekking van de veroordeling als  
richtsnoer te nemen, met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt niet verder te 
strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel4.(Artt. 1385quater en 1498, 
Ger.W.)

(BT(Worldwide) Limited, vennootschap naar Engels recht  e.a. T. BELGACOM n.v.)

ARREST

(A.R. C.04.0020.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23 tot en met 27, 602, 616, 795, 1042, 1385bis, 1385quater, 1395, 1396 

en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het hof van beroep :
- verklaart het hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond;
- doet het beroepen vonnis teniet binnen de grenzen van het hoger beroep, behalve voor 

zover het de vordering van verweerster ontvankelijk heeft verklaard en de kosten heeft 
begroot;

- opnieuw recht sprekende voor het overige :
- verklaart het verzet van verweerster gegrond;
- zegt dat verweerster aan de eiseressen in uitvoering van de beschikking van de voor-

zitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel uitgesproken op 8 november 2000 in 

2 Zie Cass., 10 juni 1999, AR C.98.0509.F, nr 348.
3 Cass., 26 juni 1987, AR 5372, A.C. 1986-87, nr 653.
4 E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag in A.P.R., 2001, 57, nr 83.
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de zaak met rolnummer RK 177/2000 geen dwangsommen verschuldigd is uit hoofde van 
de promotionele actie gaande van 1 maart tot en met 16 april 2001 die erin bestond dat 
eindgebruikers met Belgacom.Net en BelgacomBusiness.Net tijdens de weekends 4 uur 
per weekend gratis op internet konden surfen;

- beveelt de opheffing van het bevel tot betaling aan verweerster betekend op 29 maart 
2001, alsook de opheffing van het bevel tot betaling aan verweerster betekend op 19 april 
2001;

- legt de eiseressen verbod op uitvoerend beslag te leggen tot invordering van dwang-
sommen waarvoor zoals voormeld bevel tot betaling werd betekend;

- veroordeelt de eiseressen tot de kosten van beide aanleggen,
op grond van, onder meer, de volgende redenen :
"Uit de motivering van deze beschikking (van 8 november 2000) volgt dat de voorzitter 

van de Rechtbank (van Koophandel te Brussel) zijn beslissing voornamelijk op volgende 
overwegingen gestoeld heeft :

-  de 0909 dienst  maakt  blijkbaar  een misbruik van machtspositie  uit  in hoofde van 
(verweerster), zoals bedoeld in artikel 82 van het EG - Verdrag en artikel 3 WBEM, om 
(de eiseressen) uit de markt van de telefonische aansluitingen op internet te weren, aange-
zien :

- (verweerster) voor telefonische aansluitingen met internet een machtspositie bekleedt 
daar zij de enige telecomoperator is die een netwerk heeft waarop alle Belgische gezinnen 
en ondernemingen aangesloten zijn;

- (verweerster) door het invoeren van de 0909 dienst aan (de eiseressen) geen keuze 
laat, want voor de eindgebruiker is een lager inbeltarief doorslaggevend bij de keuze van 
ISP zodat elke ISP, om geen klanten te verliezen, wil aansluiten op het netwerk van een 
telecomoperator  die  op  het  aanbod  van  (verweerster)  ingaat  of  op  het  netwerk  van 
(verweerster) zelf;

- (de eiseressen) aldus voor de keuze staan hetzij het aanbod van (verweerster) niet te 
aanvaarden en dus de ISP's als klant te verliezen met als gevolg uit de markt van telefoni-
sche aansluitingen op internet te worden gewerkt, hetzij het aanbod van (verweerster) wel 
te aanvaarden maar dan,  door de lagere interconnectievergoedingen,  een deel van hun 
inkomsten te verliezen met eveneens als gevolg dat hun positie op de markt van telefoni-
sche aansluitingen op internet in het gedrang wordt gebracht;

- maakt eveneens blijkbaar een misbruik van machtspositie uit in hoofde van (verweer-
ster), het aanrekenen van verschillende tarieven voor identieke toegangsmogelijkheden tot 
internet, namelijk via hetzij een geografisch inbelnummer, hetzij een inbelnummer met 
kengetal 0909, aangezien er geen objectieve reden bestaat om de toegang tot internet via 
geografische inbelnummers, die duurder is voor de telecomoperator en dus voor de eind-
gebruiker dan de toegang via een 0909 inbelnummer, te handhaven;

- (verweerster) is verplicht haar oproeptarieven voor de eindgebruikers vast te stellen in 
functie van haar kosten.

Het doel van de door (de eiseressen) gevorderde maatregelen was, volgens de beschik-
king van 8 november 2000, enkel de voorwaarden van het 0909 aanbod die indruisen 
tegen de regels van de concurrentie zoals vastgesteld in het EG verdrag en in het WBEM, 
voorlopig te vermijden door het instellen van een voorlopige toestand die voor (de eise-
ressen) economisch leefbaar is, en dit tot de Raad voor de Mededinging betreffende de 
klachten van (de eiseressen) nopens het aanbod 0909 van (verweerster) een beslissing ten 
gronde  genomen  heeft  (het  aanbod  078  is  een  eerder  tussengekomen  aanbod  van 
(verweerster) dat in zekere zin gelijkenissen met het aanbod 0909 vertoont).
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Het door (verweerster) ingestelde 0909 systeem zou de toestand van (eiseressen) op de 
betrokken markt uiteindelijk onleefbaar maken omdat het tot gevolg heeft dat de eindge-
bruiker of de ISP - en dus ook de eindgebruiker - minder moet betalen voor een internet-
verbinding via (verweerster) dan via een (eiseres) en dat, zo is gebleken, en zowel door 
(de eiseressen) ingeroepen en benadrukt als door de voorzitter van de rechtbank van koop-
handel  in  de  beschikking  van  8  november  2000  aanvaard,  doordat  de  eindgebruiker 
tenslotte  de  prijs  van  de  verbindingen  met  internet  als  een  doorslaggevende  factor 
beschouwt om zijn keuze te bepalen" (zie arrest pagina 5 en pagina 6, alinea 1),

en :
"In het kader van een executiegeschil met betrekking tot dwangsommen, bestaat de taak 

van de beslagrechter erin vast te stellen of aan de hoofdveroordeling is voldaan.
Hiertoe moet de beslagrechter de opgelegde verplichting - hier het opgelegde verbod - 

toetsen aan de uitvoering die eraan gegeven is.
Als maatstaf van deze toetsing moeten het doel en de strekking van de veroordeling als 

richtsnoer genomen worden,  met dien verstande dat de veroordeling geacht wordt  niet 
verder te strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel (in die zin : E. Dirix 
en K. Broeckx, Beslag (APR 2001), bladzijde 57, nummer 83, j, met verwijzing).

Dit is niet meer dan logisch, nu de dwangsom een private straf uitmaakt en er bijgevolg 
moet worden vermeden dat er een dwangsom zou moeten betaald worden voor hande-
lingen die de dwangsomrechter niet heeft willen sanctioneren.

Door aldus te handelen gaat  de beslagrechter noch over tot  een voor hem ongeoor-
loofde  interpretatie  van  de  beslissing  van  de  dwangsomrechter,  noch  tot  een  nieuwe 
beslissing ten gronde.

Ter zake was de bedoeling van de dwangsomrechter duidelijk een tijdelijke toestand te 
scheppen tot aan de beslissing ten gronde door de Raad voor de Mededinging. Dit staat in 
het beschikkend gedeelte zelf van de beslissing. Hieruit volgt dat, voor een goed begrip 
van het aan (verweerster) opgelegde verbod, de overwegingen die de dwangsomrechter tot 
deze beslissing hebben geleid, wel degelijk in acht moeten worden genomen aangezien 
het verbod duidelijk gekoppeld is aan een toestand die door de Raad voor de Mededinging 
zal moeten worden beoordeeld en aldus als gevolg moet hebben dat deze toestand niet kan 
bestaan zolang de Raad voor de Mededinging zich niet heeft uitgesproken, maar die ook 
niet verder mag reiken dan dat.

Hetgeen met de verbodsbepalingen beoogd werd, blijkt duidelijk uit de motivering van 
de beschikking van 8 november 2000,  namelijk  een voorlopige toestand scheppen die 
voor  (de  eiseressen)  economisch  leefbaar  is  door  te  vermijden  dat  (verweerster)  zou 
bereiken dat hetzij de eindgebruikers en de ISP's hun abonnementen met (de eiseressen) 
zouden opzeggen ten voordele van (verweerster) omdat deze, door middel van het 0909 
aanbod,  voor  lagere  prijzen voor  internetverbindingen kan zorgen dan (de eiseressen), 
hetzij (eiseressen) minder inkomsten uit interconnectievergoedingen bekomen.

In het kader van de Paasactie is er geen sprake van gewijzigde interconnectievergoe-
dingen of interconnectievoorwaarden ten nadele van (de eiseressen).

De Paasactie was een tijdelijke promotie die aan potentiële klanten toeliet via (verweer-
ster) met  internet kennis te maken en die reeds bestaande klanten ertoe kon aanzetten 
internet meer intensief te gebruiken.

Dergelijke acties om het gebruik van internet, gsm, enz. te bevorderen en klanten te 
verwerven,  zijn  in  de  betrokken  sector  gebruikelijk  en  de  consumenten  zijn  ermee 
vertrouwd.

Het  loutere  feit  dat  (verweerster)  via  een  promotionele  actie  klanten  heeft  willen 
werven, kan haar geenszins worden verweten, dit is eigen aan de handel. Dit heeft geen 
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uitstaans met het 'lokken'  van internetgebruikers 'door middel van lagere tarieven voor 
0909 nummers', zoals (de eiseressen) het voorhouden.

Immers,  deze  actie  had  niet  als  gevolg  dat  de  eindgebruiker  die  van  de  promotie 
gebruik maakte,  continu een lagere  prijs voor  internetverbindingen  zou betalen en dit 
werd trouwens ook geenszins zo aan het publiek voorgesteld. Behalve de promotie zelf 
die erin bestond gedurende een aantal weekends telkens vier uur gratis te kunnen surfen 
op internet, bekwam de klant geen verschillend - dit is lager - oproeptarief door gebruik te 
maken van een inbelnummer met kengetal 0909 in plaats van een geografisch nummer.

Aldus  kaderde  de  Paasactie  geenszins  in  het  door  de  dwangsomrechter  opgelegde 
verbod aangezien de eindgebruiker en de ISP's hiermee geenszins ertoe aangezet werden 
hun abonnement met (een eiseres) op te zeggen ten voordele van (verweerster) wegens 
continu lagere tarieven voor de internetverbindingen, zodat hiermee de economische leef-
baarheid van (de eiseressen) wegens een toestand die door de Raad voor de Mededinging 
moet worden beoordeeld niet in het gedrang kwam.

De omstandigheid, door (de eiseressen) aangevoerd, dat deze Paasactie in strijd zou zijn 
met de bepalingen van de wet op de handelspraktijken is een ander probleem dat echter in 
het kader van huidig debat niet relevant is en derhalve niet dient te worden onderzocht.

Hieruit  volgt  dat  (verweerster)  terecht meent dat zij voor  de Paasactie geen dwang-
sommen verschuldigd is.

De overige middelen en argumenten van partijen zijn, gelet op het voorgaande, ter zake 
niet dienend.

Het hoger beroep van (verweerster) is derhalve gegrond" (zie arrest pagina 8-9).
Grieven
1. Eerste onderdeel
1.1. De beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395 en 1396 van het Gerechtelijk 

Wetboek, kennis neemt van vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot 
tenuitvoerlegging, is enkel bevoegd te oordelen of het beslag rechtmatig en regelmatig is.

Hij vermag geen kennis te nemen van geschillen die wel verband houden met de tenuit-
voerlegging, maar niet de rechtmatigheid of de regelmatigheid ervan betreffen. De beslag-
rechter vermag aldus geen uitspraak te doen over de zaak zelf, behalve in de uitzonde-
ringen die de wet uitdrukkelijk bepaalt en die te dezen niet voorhanden zijn.

1.2.  Artikel  1385quater  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  partij  die  de 
veroordeling  heeft  verkregen  de  dwangsom ten  uitvoer  kan  leggen  krachtens  de  titel 
waarbij zij is vastgesteld.

In geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging staat het krachtens artikel 1498 van 
het Gerechtelijk Wetboek aan de beslagrechter uit te maken of de voorwaarden voor de 
dwangsom vervuld zijn.

1.3.  Bijgevolg  is  de  beslagrechter,  indien hij,  zoals  te  dezen,  geadieerd wordt  naar 
aanleiding  van  een  verzet  tegen  een  beslag  gelegd  op  grond  van  verbeurde  dwang-
sommen, enkel bevoegd om na te gaan of de dwangsommen die aanleiding gaven tot het 
beslag daadwerkelijk verbeurd zijn, met andere woorden : of de voorwaarden voor de 
dwangsommen vervuld zijn.

Het komt aan de beslagrechter niet toe de beslissing die de dwangsom oplegt uit te 
leggen, er een andere draagwijdte aan te verlenen dan hetgeen in duidelijke bewoordingen 
werd  uitgedrukt  en/of  de  daarin  bevestigde  rechten  uit  te  breiden,  te  beperken  of  te 
wijzigen.

Overeenkomstig artikel 795 van het Gerechtelijk Wetboek behoort het tot de uitslui-
tende bevoegdheid van de dwangsomrechter om zijn beslissing te interpreteren.
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2.  Te  dezen  werd  tussen  partijen  niet  betwist  en  werd  ook  door  de  appèlrechters 
uitdrukkelijk aangenomen (zie arrest pagina 4.) dat aan verweerster bij beschikking van 8 
november 2000 van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op straffe 
van  verbeurte  van  een  dwangsom  twee  stakingsbevelen  werden  opgelegd,  die  in  het 
dispositief van die beschikking als volgt  werden geformuleerd (zie bijgevoegd stuk 1, 
beschikking van 8 november 2000 - vrij vertaald) :

- verbieden voorlopig aan (verweerster), totdat een beslissing ten gronde is genomen 
door de Raad voor  de Mededinging,  om op de eindgebruikers  verschillende oproepta-
rieven voor internet toe te passen (1) naargelang de oproepen gedaan worden via geografi-
sche nummers en (2) voor de oproepen gedaan via nummers met kengetal 0909, onder 
verbeurte van een dwangsom van 5.000.000 BEF per dag, en;

- verbieden voorlopig aan (verweerster), totdat een beslissing ten gronde is genomen 
door  de  Raad  voor  de  Mededinging,  om  voor  oproepen  naar  internet  gaande  naar 
nummers  met  kengetal  0909  (i)  interconnectietarieven  die  lager  zijn  dan  diegene  die 
momenteel  van toepassing zijn op vocale oproepen naar geografische nummers en (ii) 
andere  interconnectievoorwaarden  dan  diegene  die  van  toepassing  zijn  op  vocale 
oproepen naar geografische nummers, zoals bepaald in het toepasselijke referentie-aanbod 
voor interconnectie van (verweerster) ("Belgacom reference interconnection offer", afge-
kort BRIO), op te leggen, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000.000 BEF per dag.

Verder stellen de appèlrechters te dezen uitdrukkelijk vast dat de litigieuze actie, de 
Paasactie genoemd, waarvan het bestaan en de uitvoering door verweerster niet werden 
betwist : "bestond in het aanbod van (verweerster) om met Belgacom.Net en Belgacom-
Business.Net tussen 1 maart en 16 april 2001 (tot Pasen) tijdens de weekends 4 uur per 
weekend gratis op internet te surfen" (zie arrest pagina 6, alinea 3).

3.1.  Uit  de hierboven weergegeven bewoordingen  ervan blijkt  dat  beide kwestieuze 
stakingsbevelen duidelijk zijn uitgedrukt in het beschikkende gedeelte van de beschikking 
van 8 november 2000. Bijgevolg konden de appèlrechters aan de hand daarvan nagaan of 
de  dwangsommen  die  aanleiding  gaven  tot  het  beslag  daadwerkelijk  verbeurd  waren 
wegens gezegde litigieuze actie van verweerster.

3.2.  Niettemin  beslissen de appèlrechters  ten onrechte  dat  bij  de  beoordeling of  de 
voorwaarden voor de dwangsommen te dezen vervuld waren het doel en de strekking van 
de veroordeling als richtsnoer moeten worden genomen en de veroordeling geacht wordt 
niet verder te strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel.

3.3.  Zelfs  indien de beslagrechter  bij  het  vaststellen of aan de hoofdveroordeling is 
voldaan zou kunnen uitgaan van  het "doel  en de strekking" van  de veroordeling,  dan 
blijken het doel en zeker de strekking van de veroordeling te dezen uit de hierboven weer-
gegeven  duidelijke  stakingsbevelen,  uitgedrukt  in  het  beschikkende  gedeelte  van  de 
beschikking.

Het hof van beroep diende bijgevolg de litigieuze actie te toetsen aan de duidelijke 
stakingsbevelen vervat in het beschikkende gedeelte van de kwestieuze beschikking en 
niet de consideransen van deze beschikking als maatstaf te nemen, zoals het ten onrechte 
heeft gedaan.

4. De appèlrechters stellen vast dat verweerster via de litigieuze promotionele actie, de 
genaamde "Paasactie", klanten heeft willen werven (zie arrest pagina 9).

Voorts stellen zij vast dat behalve de litigieuze promotie, die erin bestond gedurende 
een aantal weekends telkens vier uur gratis te kunnen surfen op internet, de klant geen 
verschillend - dit is lager - oproeptarief bekwam door gebruik te maken van een inbel-
nummer met kengetal 0909 in plaats van een geografisch nummer (idem). Deze conside-
rans impliceert a contrario dat de klant, door en tijdens de litigieuze actie, dus wel een 
lager oproeptarief bekwam door gebruik te maken van een inbelnummer met  kengetal 
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0909 in plaats van een geografisch nummer, hetgeen precies uitdrukkelijk verboden wordt 
bij  het  eerste stakingsbevel,  met  name het voorlopig verbod om op de eindgebruikers 
verschillende  oproeptarieven  voor  internet  toe  te  passen  (1)  naargelang  de  oproepen 
gedaan worden via geografische nummers en (2) voor de oproepen gedaan via nummers 
met kengetal 0909.

Gezegd stakingsbevel bevat evenwel geen enkele beperking op dit voorlopige verbod 
en  verbiedt  derhalve  alle  "verschillende  oproeptarieven  voor  internet",  zoals  nader 
bepaald.

In weerwil van het voorgaande oordelen de appèlrechters dat de litigieuze "Paasactie" 
geenszins  in  het  opgelegde  verbod  kaderde  aangezien  de  eindgebruiker  en  de  ISP's 
hiermee geenszins ertoe aangezet werden hun abonnement met (eiseres) op te zeggen ten 
voordele van (verweerster) wegens continu lagere tarieven voor de internetverbindingen, 
zodat hiermee de economische leefbaarheid van (de eiseressen) wegens een toestand die 
door de Raad voor de Mededinging moet worden beoordeeld niet in het gedrang kwam 
(idem).

Aldus interpreteert het hof van beroep op onwettige wijze het kwestieuze stakingsbevel. 
Immers,  het  behoort tot  de uitsluitende bevoegdheid van de dwangsomrechter  om zijn 
beslissing te interpreteren. Bovendien voegt het hof van beroep aan het gezegde stakings-
bevel een voorwaarde toe die het niet bevat, te weten dat het verbod betrekking heeft op 
continu lagere tarieven, terwijl in werkelijkheid op grond van gezegde beschikking het 
voorlopige  verbod,  zoals  nader bepaald,  geldt  voor  alle verschillende tarieven,  zonder 
onderscheid dus zowel "continue" als tijdelijke. De opgelegde dwangsom van 5.000.000 
BEF kon overigens "per dag" worden verbeurd.

Het bestreden arrest beslist dus over de zaak zelf, meer bepaald beperkt het de in het 
eerste stakingsbevel vervatte rechten van de eiseressen.

5. In tegenstelling tot wat de appèlrechters impliciet doch zeker oordelen (zie hoger 
nummer 4.), blijkt uit de bewoordingen van de kwestieuze beschikking van 8 november 
2000 geenszins dat het door de dwangsomrechter opgelegde (eerste) verbod slechts geldt 
wanneer  de  eindgebruiker  en  de  ISP's  ertoe  aangezet  worden  hun  abonnement  met 
(eiseres) op te zeggen ten voordele van (verweerster) wegens continu lagere tarieven voor 
de  internetverbindingen,  zodat  hiermee  de  economische  leefbaarheid  van  (eiseressen) 
wegens een toestand die door de Raad voor de Mededinging moet worden beoordeeld in 
het gedrang komt (zie bijgevoegd stuk 1, beschikking van 8 november 2000).

Integendeel,  uit  de  bewoordingen  van  gezegde  beschikking  geldt  het  voorlopige 
verbod,  zoals  nader  bepaald,  voor  alle  verschillende  tarieven,  zonder  onderscheid dus 
zowel "continue" als tijdelijke (idem en hoger nummers 2. en 4.).

De appèlrechters geven  bijgevolg aan de kwestieuze beschikking een uitlegging die 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskennen de bewijskracht ervan.

6. Verweerster betwistte voor de appèlrechters dat haar litigieuze actie, de "Paasactie", 
genoemd, een inbreuk vormde op één van de of beide stakingsbevelen.

Uit de redenen van het aangevochten arrest, waarbij zij enerzijds de bedoeling van de 
dwangsomrechter  trachten  te  achterhalen  en  anderzijds  de  economische  en  juridische 
draagwijdte van de litigieuze "Paasactie" trachten te bepalen, blijkt dat de appèlrechters 
aannemen dat er een ernstige betwisting over bestond of de litigieuze actie een inbreuk 
vormde op het stakingsbevel.

Dienvolgens vermocht het aangevochten arrest over deze betwisting zelf geen uitspraak 
te doen doch kwam het uitsluitend aan de dwangsomrechter  toe om zijn beslissing te 
interpreteren.

Besluit eerste onderdeel :
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De appèlrechters oordelen dat de litigieuze actie van eiseres, "Paasactie" genoemd, niet 
kadert in het door de dwangsomrechter opgelegde verbod op grond van de in het middel 
aangevochten overwegingen. Meer bepaald :

- toetst het hof van beroep de litigieuze actie niet aan de duidelijke stakingsbevelen 
uitgedrukt in het beschikkende gedeelte van de kwestieuze beschikking, zoals het gelet op 
zijn opdracht had moeten doen (zie hoger nummers. 3.1. - 3.3.);

- interpreteert  het  hof van beroep op onwettige  wijze  het hoger weergegeven eerste 
stakingsbevel en voegt het bovendien aan het kwestieuze stakingsbevel een voorwaarde 
toe die het niet bevat en beslist het dus over de zaak zelf, meer bepaald beperkt het de in 
het eerste stakingsbevel vervatte rechten van de eiseressen (zie hoger nummer 4.);

- doet het hof van beroep zelf uitspraak over de ernstige betwisting of de litigieuze actie 
een inbreuk vormde op het stakingsbevel terwijl het in dit geval aan de dwangsomrechter 
toekwam om zijn beslissing te interpreteren (zie hoger nummer 6.).

Bijgevolg treden de appèlrechters, uitspraak doende als beslagrechters overeenkomstig 
de artikelen 602 en 616 van het Gerechtelijk Wetboek, buiten de rechtsmacht van de aan 
de  beslagrechter  toegekende  bevoegdheid  (schending  van  de  artikelen  602,  616,  795, 
1042, 1385bis, 1385quater, 1395, 1396 en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek).

Bovendien miskennen de appèlrechters de bewijskracht van de kwestieuze beschikking 
van 8 november 2000 (zie hoger nummer 5.) en schenden zij de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
1.  Overeenkomstig  artikel  23  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  strekt  het  gezag  van 

gewijsde zich uit tot hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt.
Het gezag van het rechterlijk gewijsde is beperkt tot wat de rechter heeft beslist over 

een punt dat in betwisting was en tot wat, om reden van het geschil dat voor de rechter 
was gebracht en waarover partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, de noodzakelijke 
grondslag, al weze het impliciet, van de beslissing uitmaakt.

2. Omwille van het gezag van gewijsde verbonden aan de kwestieuze beschikking van 
8  november  2000  gewezen  door  de  voorzitter  van  de  Rechtbank  van  Koophandel  te 
Brussel  (zie  bijgevoegd  stuk  1),  dienden de appèlrechters  in  hun  oordeel  rekening  te 
houden  met  de  in  gezegde  beschikking  bepaalde  rechtsverhouding  tussen  enerzijds 
verweerster en anderzijds de eiseressen.

Zij dienden met andere woorden, ingevolge dit gezag van gewijsde, de bindende kracht 
van gezegde beschikking in acht te nemen en daarop hun uitspraak te laten steunen.

3.  Te  dezen  werd  tussen  partijen  niet  betwist  en  werd  ook  door  de  appélrechters 
uitdrukkelijk aangenomen (zie arrest pagina 4.) dat aan verweerster bij beschikking van 8 
november 2000 van de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, op straffe 
van  verbeurte  van  een  dwangsom,  twee  stakingsbevelen  werden  opgelegd,  die  in  het 
dispositief van die beschikking als volgt  werden geformuleerd (zie bijgevoegd stuk 1, 
beschikking van 8 november 2000 - vrij vertaald) :

- verbieden voorlopig aan (verweerster), totdat een beslissing ten gronde is genomen 
door de Raad voor  de Mededinging,  om op de eindgebruikers  verschillende oproepta-
rieven voor internet toe te passen (1) naargelang de oproepen gedaan worden via geografi-
sche nummers en (2) voor de oproepen gedaan via nummers met kengetal 0909, onder 
verbeurte van een dwangsom van 5.000.000 BEF per dag, en

- verbieden voorlopig aan (verweerster), totdat een beslissing ten gronde is genomen 
door  de  Raad  voor  de  Mededinging,  om  voor  oproepen  naar  internet  gaande  naar 
nummers  met  kengetal  0909  (i)  interconnectietarieven  die  lager  zijn  dan  diegene  die 
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momenteel van toepassing zijn op vocale oproepen naar geografische nummers en (ii) 
andere  interconnectievoorwaarden  dan  diegene  die  van  toepassing  zijn  op  vocale 
oproepen naar geografische nummers, zoals bepaald in het toepasselijke referentie-aanbod 
voor interconnectie van (verweerster) ("Belgacom reference interconnection offer", afge-
kort BRIO), op te leggen, onder verbeurte van een dwangsom van 5.000.000 BEF per dag.

4. De appèlrechters stellen te dezen uitdrukkelijk vast dat de litigieuze actie, de Paas-
actie genoemd, waarvan het bestaan en de uitvoering niet werden betwist : "bestond in het 
aanbod van (verweerster) om met Belgacom.Net en BelgacomBusiness.Net tussen 1 maart 
en 16 april 2001 (tot Pasen) tijdens de weekends 4 uur per weekend gratis op internet te 
surfen" (zie arrest pagina 6, alinea 3).

Voorts stellen zij vast dat behalve de litigieuze promotie, die erin bestond gedurende 
een aantal weekends telkens vier uur gratis te kunnen surfen op internet, de klant geen 
verschillend - dit is lager - oproeptarief bekwam door gebruik te maken van een inbel-
nummer met kengetal 0909 in plaats van een geografisch nummer (zie arrest pagina 9). 
Deze considerans impliceert dat de klant door de litigieuze actie dus wel een lager oproep-
tarief bekwam door gebruik te maken van een inbelnummer met kengetal 0909 in plaats 
van  een  geografisch  nummer,  hetgeen  precies  uitdrukkelijk  en  zonder  voorbehoud 
verboden wordt bij het eerste stakingsbevel, met name het voorlopig verbod om op de 
eindgebruikers verschillende oproeptarieven voor internet toe te passen (1) naargelang de 
oproepen gedaan worden via geografische nummers en (2) voor de oproepen gedaan via 
nummers met kengetal 0909.

Bijgevolg hadden de appèlrechters dienen te beslissen dat de litigieuze "Paasactie" wel 
degelijk een inbreuk vormde op dit eerste stakingsbevel, dat geen enkele beperking op dit 
voorlopige verbod bevat en bijgevolg, zoals nader bepaald, alle verschillende oproepta-
rieven voor internet verbiedt.

5. In weerwil van het voorgaande oordelen de appèlrechters evenwel dat de litigieuze 
"Paasactie" geenszins in het opgelegde verbod kaderde om reden dat de eindgebruiker en 
de ISP's hiermee geenszins ertoe aangezet werden hun abonnement met een (eiseres) op te 
zeggen ten voordele van (verweerster) wegens continu lagere tarieven voor de internetver-
bindingen, zodat hiermee de economische leefbaarheid van (de eiseressen) wegens een 
toestand die  door  de Raad voor  de Mededinging moet  worden  beoordeeld niet  in  het 
gedrang kwam (idem).

Aldus schenden zij het gezag van gewijsde van gezegde beschikking van 8 november 
2000.

Besluit tweede onderdeel :
De appèlrechters oordelen dat de litigieuze actie van eiseres, "Paasactie" genoemd, niet 

kadert in het door de dwangsomrechter opgelegde verbod om reden dat de eindgebruiker 
en de ISP's hiermee geenszins ertoe aangezet werden hun abonnement met een (eiseres) 
op te zeggen ten voordele van (verweerster) wegens continu lagere tarieven voor de inter-
netverbindingen, zodat hiermee de economische leefbaarheid van (de eiseressen) wegens 
een toestand die door de Raad voor de Mededinging moet worden beoordeeld niet in het 
gedrang kwam (idem).

Het hoger weergegeven eerste stakingsbevel bevat echter geen enkele beperking op dit 
voorlopige verbod en verbiedt derhalve, zoals nader bepaald, alle verschillende oproepta-
rieven voor internet. Bijgevolg hadden de appèlrechters dienen te beslissen dat de litigi-
euze "Paasactie"  wel  degelijk  een inbreuk vormde  op dit  eerste  stakingsbevel.  Nu zij 
evenwel oordelen dat de litigieuze "Paasactie" niet kadert in het door de dwangsomrechter 
opgelegde  verbod,  schenden zij  het  gezag van gewijsde  verbonden aan de kwestieuze 
beschikking  van  8  november  2000 en meer  bepaald  het  gezegde  eerste  stakingsbevel 
(schending van de artikelen 23 tot en met 27 van het Gerechtelijk Wetboek).
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IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel aan het arrest niet verwijt dat het heeft beslist 

dat  de  beschikking  van  de  voorzitter  van  de  Rechtbank  van  Koophandel  te 
Brussel van 8 november 2000 een vermelding bevat die er niet in staat of dat zij 
geen vermelding bevat die er wel in staat;

Dat het  onderdeel  er  zich in wezen toe beperkt  aan het  bestreden arrest  te 
verwijten dat het aan die beschikking een uitlegging geeft die verschilt van de 
uitleg die de eiseressen voorstellen; dat die grief geen miskenning van de bewijs-
kracht van de akten oplevert;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende  voor  het  overige  dat  artikel  1385quater  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek bepaalt dat de partij die de veroordeling heeft verkregen, de dwangsom 
ten uitvoer kan leggen krachtens de titel waarbij zij is vastgesteld;

Dat uit die bepaling, zoals zij moet worden begrepen in het licht van de uitleg-
ging die het Benelux-Gerechtshof in de zaak A/82/8 gewezen arrest van 14 april 
1983 aan artikel 3 van de eenvormige wet op de dwangsom gegeven heeft, volgt 
dat de verschuldigdheid van de dwangsom haar grondslag vindt in de rechterlijke 
uitspraak waarbij zij is opgelegd, en dat op grond van die uitspraak, wanneer na 
de  betekening  ervan  aan  de  in  de  uitspraak  aangegeven  voorwaarden  wordt 
voldaan, de dwangsom ten volle verschuldigd is en zonder nieuwe rechterlijke 
uitspraak kan worden tenuitvoergelegd;

Overwegende dat, in geval van zwarigheden bij de tenuitvoerlegging van een 
vonnis dat een veroordeling tot een dwangsom inhoudt, het op grond van artikel 
1498 van het Gerechtelijk Wetboek de beslagrechter behoort te bepalen of de 
voorwaarden waarbij de dwangsom verschuldigd is, al dan niet vervuld zijn; 

Dat de beslagrechter  daarbij  behoudens bij  de in de wet bepaalde gevallen 
geen uitspraak kan doen over de zaak zelf; dat hij geen uitspraak kan doen over 
de rechten van de partijen die vastgelegd zijn in de titel waarvan de tenuitvoer-
legging wordt gevraagd; 

Dat hij daarbij nog, als maatstaf van de toetsing van de ter uitvoering van de 
veroordeling verrichte handelingen, het doel en de strekking van de veroordeling 
als richtsnoer  dient  te  nemen,  met dien verstande  dat  de veroordeling geacht 
wordt niet verder te strekken dan tot het bereiken van het daarmee beoogde doel; 

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het verbod opgelegd door de 
voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, bij beschikking van 8 
november 2000, beoogde een toestand te scheppen die voor de alternatieve tele-
comoperatoren,  waaronder  de  eiseressen,  economisch  leefbaar  is  door  te 
vermijden  dat  verweerster  zou  bereiken  dat  hetzij  de  eindgebruikers  en  de 
"internet service providers" hun abonnementen met de alternatieve telecomope-
ratoren  zouden opzeggen  ten voordele  van verweerster  omdat  deze,  door het 
middel van het 0909 aanbod, voor lagere prijzen voor internetverbindingen kan 
zorgen dan de alternatieve telecomoperatoren, hetzij de alternatieve telecomope-
ratoren minder inkomsten uit interconnectievergoedingen verkrijgen;
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Dat zij eveneens vaststellen dat er in het  kader van de "Paasactie" gevoerd 
door verweerster, geen sprake is van gewijzigde interconnectievergoedingen of 
interconnectievoorwaarden ten nadele van de alternatieve telecomoperatoren en 
dat behalve de promotie zelf die erin bestond gedurende een aantal weekends 
telkens vier uur gratis te surfen op internet, de klant geen verschillend - dit is 
lager - oproeptarief bekwam door gebruik te maken van een inbelnummer met 
kengetal 0909 in plaats van een geografisch nummer;

Dat zij vervolgens oordelen dat verweerster voor de "Paasactie" geen dwang-
sommen  verschuldigd  is  aangezien  de  "Paasactie"  geenszins  in  het  door  de 
dwangsomrechter  opgelegde  verbod  kaderde;  dat  de  eindgebruikers  en  de 
internet service providers, er met de "Paasactie" immers geenszins toe werden 
aangezet hun abonnement met een alternatieve telecomoperator op te zeggen ten 
voordele van verweerster wegens continu lagere tarieven voor de internetverbin-
dingen, zodat hiermee de economische leefbaarheid van de alternatieve telecom-
operatoren wegens een toestand die door de Raad voor de Mededinging moet 
worden beoordeeld, niet in het gedrang kwam; 

Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat het onder-

deel feitelijke grondslag mist;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

10 november 2005 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix   – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  
Advocaten  mrs. Maes en De Gryse.

Nr. 589

1° KAMER - 10 november 2005

1º EN 2° ECONOMIE - ONDERNEMING - MEDEDINGING - MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE - 
DISCRIMINATIE VAN EEN HANDELSPARTNER - BEGRIP

1º  Een  dominante  onderneming  treedt  niet  discriminatoir  op  wanneer  zij  haar  
handelspartners gelijkwaardige prestaties aanbiedt tegen gelijke voorwaarden. (Art. 3,, c, 
Wet 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging)

2º  Er  ontstaat  niet  noodzakelijk  een  verboden  discriminatie  wanneer  de  dominante  
onderneming een deel van haar verrichtingen laat verlopen onder de vorm van ruil met 
haar  afnemers  en  de  verhouding  tussen  het  aantal  ruilverrichtingen  en  het  aantal  
verrichtingen tegen betaling in geld varieert van de ene afnemer tot de andere. (Art. 3, c, 
Wet 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging)
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(VLAAMSE UITGEVERSMAATSCHAPPIJ n.v. T. VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ n.v.. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0263.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, dat uitspraak doet in hoger beroep tegen beslis-
singen van de Voorzitter van de Raad voor de Mededinging.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
– artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
– (...)
– de artikelen 3 en 35 van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming 

van de economische mededinging.
Aangevochten beslissingen
Bij  arrest  van  10  maart  2004  ontvangt  het  Hof  van  Beroep  te  Brussel  de  hogere 

beroepen  van  eerste  verweerster  en  van  de  in  gemeenverklaring  opgeroepen  partijen, 
verklaart  deze gegrond,  doet de bestreden beslissing,  waarbij  eiseres' vordering tot het 
bekomen van voorlopige maatregelen in afwachting van de behandeling ten gronde van de 
door haar op 7 oktober 2002 bij de Raad voor de Mededinging ingediende klacht ten dele 
werd ingewilligd,  teniet en, opnieuw wijzende, stelt dat het bestaan van het aan eerste 
verweerster verweten misbruik van machtspositie prima facie niet vaststaat en verwerpt 
de vraag tot het nemen van voorlopige maatregelen, op grond van volgende overwegingen 
:

"25. Wat VUM als een misbruik van machtspositie aanklaagt, is het feit dat VMMa 
geweigerd heeft met haar een ruilovereenkomst af te sluiten voor een hoger bedrag dan 
het voor het jaar 2002 vastgesteld ruilbedrag, hoewel VMMa ruimere ruilrechten toekent 
aan de Persgroep, en het feit dat VMMa een betaling in speciën eist indien de VUM meer 
zendtijd wenst dan de zendtijd begrepen in het toegekend ruilbudget.

VUM is derhalve de mening toegedaan dat VMMa omwille  van haar positie op de 
markt,  verplicht  zou zijn,  in geval  de behoeften van VUM aan reclamezendtijd  op de 
VMMa- televisieomroepen, het budget dat VMMa wenst te besteden aan advertenties in 
de dagbladtitels van de VUM overschrijden, om - ten belope van het verschil -, hetzij 
zendtijd gratis ter beschikking te stellen van VUM, hetzij reclameruimte aan te kopen in 
de VUM-kranten die zij niet nuttig acht.

Nochtans  staat  geenszins  prima  facie  vast  dat,  vanuit  strikt  concurrentierechtelijk 
oogpunt, op een onderneming met machtspositie een verplichting tot aankoop zou kunnen 
berusten, of een verplichting tot levering zonder tegenprestatie.

Een  onderneming  met  machtspositie  kan  niet,  op  basis  van  het  mededingingsrecht 
alleen, verplicht worden goederen of diensten aan te kopen die zij niet nuttig acht, zodat 
een  aankoopweigering  geen  misbruik  kan  opleveren  al  kan  de  leverancier  van  deze 
goederen of diensten hierdoor van de markt verdreven worden.
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Het feit  dat  een onderneming met  machtspositie  alleen de goederen en de diensten 
verwerft die zij nuttig acht of dat zij weigert haar eigen goederen en diensten te verkopen 
zonder tegenprestatie, kan immers niet worden aangemerkt als een gedrag dat zij zich bij 
werkzame mededinging niet zou kunnen veroorloven of als een gedrag dat niet strookt 
met een op ondernemersprestaties berustende normale mededinging.

Hieruit volgt dat het bestaan van het verweten misbruik niet vaststaat, zodat niet verder 
dient  te  worden  ingegaan  op de vraag of al  dan niet  terecht  wordt  voorgehouden dat 
VMMa een  machtspositie  heeft  noch  onderzocht  dient  te  worden  of  de  andere  voor-
waarden tot het nemen van voorlopige maatregelen voorhanden zijn".

Grieven
(...)
2. Tweede onderdeel
Naar luid van artikel 3, lid 1, van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescher-

ming van de economische mededinging is het verboden dat één of meer ondernemingen 
misbruik maken van een machtspositie op de betrokken Belgische markt of op een wezen-
lijk deel daarvan.

Blijkens het tweede lid van datzelfde artikel kan dit misbruik met name bestaan in het 
toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige 
prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging.

Uit voorgaande wetsbepaling volgt dat een onderneming, die beschikt over een machts-
positie op de Belgische markt of op een wezenlijk deel ervan, misbruik van die machtspo-
sitie  maakt  wanneer  zij  ten  opzichte  van  haar  handelspartners  ongelijke  voorwaarden 
toepast bij gelijke prestaties en hun daarmee een nadeel bij de mededinging berokkent.

Door de wet worden voor de gelding van dit discriminatieverbod geen andere voor-
waarden gesteld, zodat de rechter, aan wie een vordering strekkende tot het bekomen van 
voorlopige  maatregelen,  gestoeld  op  misbruik  van  machtspositie,  bestaande  in  het 
toepassen  van  ongelijke  voorwaarden,  wordt  voorgelegd,  deze  vordering  slechts  zal 
kunnen verwerpen voor zover hij vaststelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden, gesteld 
bij dat artikel, met name dat de dominante onderneming geen toepassing maakt van onge-
lijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties.

Voormeld discriminatieverbod geldt ongeacht de vorm die de relatie tussen handels-
partners aanneemt en is derhalve evenzeer van toepassing in geval van ruilakkoorden.

Er zal in die hypothese zodoende sprake zijn van misbruik van machtspositie zodra 
blijkt dat de onderneming die een machtspositie bekleedt de concurrenten, aan wie een 
ruiloperatie wordt aangeboden, op ongelijke wijze behandelt, met name door bij gelijk-
waardige prestaties het voordeel van de ruilovereenkomst  aan één der concurrenten te 
weigeren.

Eiseres liet te dezen gelden dat, waar zij reeds meerdere jaren zonder gunstig gevolg op 
een verhoging van haar ruilbedrag had aangedrongen (pagina 9 van haar conclusie), blij-
kens het onderzoek door de Dienst van de Mededinging en de door eerste verweerster 
overgelegde stukken alle operaties van eerste verweerster met De Persgroep aangaande 
televisiereclame,  waarvan  de  waarde  een  veelvoud  betrof  van  de  waarde  van  eerste 
verweersters ruiloperaties met eiseres, geschiedden op basis van ruil (pagina 28 van haar 
conclusie).

Zij verweet eerste verweerster dan ook misbruik van machtspositie door met betrekking 
tot de ruilakkoorden, door eerste verweerster gesloten respectievelijk met De Persgroep en 
met eiseres, ongelijke voorwaarden op te leggen voor gelijkwaardige prestaties, daarbij 
erop wijzende dat zij sinds vele jaren een handelspartner is van eerste verweerster, net 
zoals De Persgroep, waarmee zij ontegensprekelijk in mededinging staat,  en dat eerste 
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verweerster haar nooit te kennen heeft gegeven dat er een ongelijkwaardigheid zou zijn 
tussen haar prestaties en deze van De Persgroep en ook nooit tijdens de besprekingen 
enige  vorm  van  compensatie  voor  zogenaamde  ongelijkwaardigheid  heeft  gevraagd, 
bijvoorbeeld via aanpassing van de ruilvoet.

Eiseres besloot op pagina 38 van haar conclusie dat "door bijgevolg De Persgroep toe 
te laten alles in ruil te doen, terwijl  deze mogelijkheid niet aan VUM wordt geboden, 
VMMa niet (voldoet) aan het discriminatieverbod van artikel  3,  tweede lid,  c, van de 
Mededingingswet. Dit verbod houdt immers voor een dominante onderneming de plicht in 
om haar handelspartners gelijke toegang tegen gelijke voorwaarden te geven. In casu kan 
deze plicht alleen verwezenlijkt worden door aan VMMa op te leggen aan De Persgroep 
en VUM gelijke ruil te geven".

Zij liet voorts op pagina 39 van haar conclusie gelden, in antwoord op de aanvoering 
van eerste verweerster dat door de plicht van gelijke ruil in het leven te roepen de voor-
zitter geen rekening zou gehouden  hebben met  de specifieke  karakteristieken  van een 
mediaruilovereenkomst, m.n. het feit  dat de bevolen voorlopige maatregelen ofwel een 
aankoopverplichting ofwel een aankoopverbod voor VMMa in het leven zouden roepen, 
dat eerste verweerster  hiermee de eigenlijke  kwestie,  nl.  het  feit  dat  zij als dominante 
onderneming haar handelspartners gelijk moet behandelen, tracht te omzeilen en bena-
drukte dat de omstandigheid dat de markt hier werkt via een ruilmechanisme uiteraard de 
plicht niet mag teniet doen of in omvang doen afnemen, vermits het in die hypothese voor 
een dominante onderneming, toevallig actief op een markt die werkt via een ruilmecha-
nisme, maar al te gemakkelijk zou zijn om haar verplichting tot gelijke behandeling te 
omzeilen.

Ten slotte onderstreepte zij op pagina 55 onderaan van haar conclusie dat de beslissing 
van de voorzitter van de Raad voor de Mededinging geen "aankoopverplichting" oplegde 
aan eerste verweerster, nu VMMa niet werd verplicht om meer in ruilbudget bij eiseres te 
plaatsen dan wat VMMa in het verleden deed, met name 1.860.000 euro.

Besluit
Het hof van beroep dat eiseres' vordering verwerpt op grond van de overweging dat 

eerste verweerster niet kan worden verplicht op grond van het mededingingsrecht alleen 
goederen of diensten aan te kopen die zij niet nuttig acht, zodat een aankoopweigering 
geen misbruik kan opleveren, al kan de leverancier van deze goederen of diensten hier-
door van de markt worden verdreven, zonder na te gaan of de door eiseres aangevochten 
houding van eerste verweerster,  die ten aanzien van eiseres'  concurrent,  met  name De 
Persgroep,  bereid  bleek  te  zijn  om alle  operaties  aangaande  televisiereclame  te  laten 
geschieden op basis van ruil en om derhalve bij deze concurrent zonder enige beperking 
goederen of diensten aan te kopen, een discriminatie ten aanzien van eiseres opleverde, 
anders gezegd of haar weigering om, anders dan bij De Persgroep, niet alle operaties te 
laten plaatsvinden op basis van ruil, was gestoeld op objectieve gronden, minstens zonder 
vast te stellen dat iedere discriminatoire behandeling van eiseres door eerste verweerster 
uitgesloten was,  verantwoordt  zijn beslissing niet  naar  recht  (schending van  artikel  3, 
tweede lid, c, van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de economi-
sche mededinging). Waar het hof van beroep de toepasselijkheid van artikel 3, lid 2, c) 
van  de  Mededingingswet  afhankelijk  maakt  van  de  vereiste  dat  de  onderneming  met 
machtspositie de wederprestatie nuttig moet achten, voegt het bovendien aan voornoemd 
artikel een voorwaarde toe die dit artikel niet bevat (schending van artikel 3, tweede lid, c) 
van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededin-
ging). Het hof van beroep kon bijgevolg niet wettig beslissen dat er geen reden was tot het 
bevelen van voorlopige maatregelen (schending van artikel 35 van de gecoördineerde wet 
van 1 juli 1999 tot bescherming van de economische mededinging). Bovendien blijft het 
hof van beroep in gebreke eiseres' besluiten, waarin zij aanvoerde dat de omstandigheid 
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dat er sprake was van een ruiloperatie geen afbreuk deed aan het discriminatieverbod, 
opgelegd door artikel 3, tweede lid, c) van de wet van 1 juli 1999 betreffende de economi-
sche mededinging, te beantwoorden en omkleedt derhalve zijn beslissing niet regelmatig 
met redenen (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 
1994). Minstens is het bestreden arrest, waarvan de redengeving niet toelaat uit te maken 
of  het  hof  van  beroep  iedere  discriminatoire  behandeling  vanwege  eerste  verweerster 
heeft uitgesloten, zoals aangevoerd door eiseres in haar conclusie, en derhalve de wettig-
heidcontrole van het Hof onmogelijk maakt, niet regelmatig met redenen omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende  dat,  krachtens  artikel  3,  c,  van  de  Mededingingswet,  het 

verboden is dat één of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspo-
sitie op de betrokken Belgische markt of op een wezenlijk deel daarvan, meer 
bepaald door het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voor-
waarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de 
mededinging;

Dat een dominante onderneming niet discriminatoir optreedt wanneer zij haar 
handelspartners gelijkwaardige prestaties aanbiedt tegen gelijke voorwaarden;

Dat er niet noodzakelijk een verboden discriminatie ontstaat wanneer de domi-
nante onderneming een deel van haar verrichtingen laat verlopen onder de vorm 
van ruil van activa met haar afnemers en de verhouding tussen het aantal ruilver-
richtingen en het aantal verrichtingen tegen betaling in geld varieert van de ene 
afnemer tot de andere;

Dat de weigering een ruiloperatie aan te gaan kan verantwoord zijn door de 
economische noodzaak alleen activa te kopen die voor de onderneming nuttig 
zijn en in die mate geen verstoring meebrengt van de werkzame mededinging;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1. de eerste verweerster sedert geruime tijd akkoorden afsluit met enerzijds 

eiseres en anderzijds De Persgroep, waarbij de partijen, voor een bepaald bedrag, 
onderling reclameruimte in hun respectieve media ruilen ter promotie van hun 
respectieve mediaproducten;

2. de ruilovereenkomsten worden gesloten voor één jaar;
3. het evenwel iedere partij vrij staat om, boven op het afgesproken ruilbedrag, 

bijkomende reclameruimte te kopen bij de andere partij;
4. hierbij de gewone tarieven van de ruilende media-operatoren worden toege-

past;
5. de vergelijking tussen de ruilbedragen aangeeft dat De Persgroep de jongste 

jaren, via ruil, ongeveer driemaal zoveel advertentieruimte op de zenders van de 
eerste verweerster heeft dan eiseres;

6. niet blijkt dat de eerste verweerster ooit geweigerd heeft reclamezendtijd ter 
beschikking te stellen van eiseres tegen betaling in geld;
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7. eiseres dan ook geen verkoopweigering inroept en het doel van de door haar 
gevorderde maatregel derhalve niet is om de eerste verweerster tot verkoop te 
dwingen;

Dat de appèlrechters vervolgens oordelen dat :
1. wat eiseres als een misbruik van machtspositie aanklaagt, het feit is dat de 

eerste verweerster geweigerd heeft met haar een ruilovereenkomst af te sluiten 
voor een hoger bedrag dan het voor het jaar 2002 vastgesteld ruilbedrag, hoewel 
de eerste verweerster ruimere ruilrechten toekent aan De Persgroep, en het feit 
dat de eerste verweerster een betaling in geld eist indien eiseres meer zendtijd 
wenst dan de zendtijd begrepen in het toegekende ruilbudget;

2. eiseres derhalve de mening is toegedaan dat de eerste verweerster omwille 
van  haar  positie  op  de  markt,  verplicht  zou  zijn,  in  geval  de  behoeften  van 
eiseres aan reclamezendtijd op de televisieomroepen van de eerste verweerster, 
het budget  dat de eerste verweerster wenst te besteden aan advertenties in de 
dagbladtitels  van eiseres overschrijden, om ten belope van het verschil,  hetzij 
zendtijd gratis ter beschikking te stellen van eiseres, hetzij reclameruimte aan te 
kopen in de kranten van eiseres die zij niet nuttig acht;

3. het nochtans prima facie geenszins vaststaat dat, vanuit strikt concurrentie-
rechtelijk oogpunt, op een onderneming met machtspositie een verplichting tot 
aankoop zou kunnen berusten of een verplichting tot levering zonder tegenpres-
tatie;

4. een onderneming met machtspositie niet, op basis van het mededingings-
recht alleen, verplicht kan worden goederen of diensten aan te kopen die zij niet 
nuttig acht, zodat een aankoopweigering geen misbruik kan opleveren al kan de 
leverancier  van  deze  goederen  of  diensten  hierdoor  van  de  markt  worden 
verdreven;

5. het feit dat een onderneming met machtspositie alleen de goederen verwerft 
die zij nuttig acht of dat zij weigert haar eigen goederen en diensten te verkopen 
zonder tegenprestatie, immers niet kan worden aangemerkt als een gedrag dat zij 
zich bij werkzame mededinging niet zou kunnen veroorloven of als een gedrag 
dat niet strookt met een op ondernemingsprestaties berustende normale mededin-
ging;

Dat de appèlrechters zodoende hun beslissing dat het beweerde misbruik van 
machtspositie door de eerste verweerster niet vaststaat, naar recht verantwoorden 
en het in het onderdeel bedoelde verweer verwerpen en beantwoorden;

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

10  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter  – 
Verslaggever: de h. Londers   – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-



2224 HOF VAN CASSATIE 10.11.05 - Nr. 589 

generaal – Advocaten  mrs. Geinger en Nelissen Grade.

Nr. 590

1° KAMER - 10 november 2005

ARBITRAGE - ARBITRALE UITSPRAAK - VORDERING TOT VERNIETIGING - NIET MET REDENEN 
OMKLEDE UITSPRAAK - BEGRIP

De miskenning van de bewijskracht van een door de partijen voorgedragen akte levert 
geen inbreuk op van de in art. 1704, 2, i), Ger.W. bedoelde motiveringsplicht1.

(AFRICA INDUSTRIAL SERVICES, vennootschap naar Italiaans recht  T. POLYTRA n.v.)

ARREST

(A.R. C.04.0452.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedge-
keurd bij wet van 17 mei 1955;

- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1704, 1° en 2°, g en i, van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 

19 mei 1998;
- het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt  de tussen partijen op 24 juni 1998 gewezen arbitrale 

uitspraak en het verwijst de zaak naar een door partijen conform artikel 9 van hun over-
eenkomst van 15 december 1995 anders samengesteld scheidsrechterlijk college, op de 
volgende gronden : "De kern van de betwisting van partijen ligt in het verschil van bere-
kening van de vrachtprijs. Zij zijn het er over eens dat de goederen bij de lading vocht 
bevatten dat tijdens het transport afnam door het wegsijpelen van het water,  zodat het 

1 De rechtsmiddelen die tegen een arbitrale uitspraak kunnen worden aangewend zijn beperkt, en ook 
de mogelijke nietigheidsgronden. Tegen een arbitrale uitspraak waaraan in werkelijkheid alleen een 
"gewone"  beoordelingsfout  wordt  verweten  staat  geen  vordering  tot  vernietiging  bij  de 
overheidsrechter open. 
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gewicht van dezelfde goederen bij vertrek in Shinkolobwe en bij aankomst in Dar-Es-
Salaam merkelijk verminderd was. De vrachtprijs is in artikel 3.1 van het contract van 
partijen van 15 december 1995 forfaitair bedongen op 117,25 US dollar per meterton van 
de goederen. Volgens eiseres werd het gewicht bij de lading bedoeld. Volgens verweerster 
moet  het  gewicht  bij  aankomst  in  aanmerking  worden  genomen.  Het  scheidsgerecht 
oordeelde daarover (het hof van beroep geeft hier en verder in onderhavig arrest de verta-
ling van de arbitrale sententie in het Nederlands weer.  Dezelfde vertaling wordt zowel 
door verweerster als door eiseres voorgebracht. De getrouwheid van deze vertaling met de 
oorspronkelijk  in  het  Frans uitgesproken  sententie  wordt  door  partijen niet  betwist.)  : 
'Aangezien bijgevolg blijkt uit hetgeen voorafgaat dat met de facturatie op basis van de 
geladen hoeveelheden bepaald in het contract, de aard van de goederen, de verpakking 
ervan,  de vervoersomstandigheden  in  Afrika  (diverse  verladingen,  behandelingen,  enz. 
(...)  de  partijen  niet  de  bedoeling gehad  kunnen  hebben  dat  de  vervoerder  enkel  zou 
betaald worden op basis van het gewicht geconstateerd bij aankomst terwijl de goederen 
in big bags verpakt waren die reeds bij vertrek elk afzonderlijk gewogen en genummerd 
werden (...)', (arbitrale uitspraak van 24 juni 1998, p. 13, eerste en tweede al.). Verweer-
ster  voert  aan  dat  de  scheidsrechters  hun  beoordeling  hebben  laten  steunen  op  een 
misvormde, verkeerde lezing van het hen voorgelegde contract van partijen. Aldus zouden 
de scheidsrechters buiten de feiten getreden zijn die hen door partijen werden voorgelegd, 
zouden  zij  de  bewijskracht  van  de  onderhandse  akte  van  15  december  1995  hebben 
geschonden en zou de daardoor aangetaste redengeving moeten worden gelijk gesteld met 
de afwezigheid van motivering.  Verweerster laat bovendien gelden dat zij de kans niet 
gekregen heeft haar recht van verdediging uit te oefenen ten aanzien van de lezing van het 
contract in kwestie, zoals die door de scheidsrechter is aangenomen, vermits die bepaalde 
lezing nooit voorwerp van het debat tussen partijen is geweest.  Verweerster vordert de 
vernietiging van de scheidsrechtelijke uitspraak in kwestie op grond van artikel 149 van 
de Grondwet en artikel 1704, 2°, g en i, van het Gerechtelijk Wetboek. De betwiste lezing 
van het contract van partijen van 15 december 1995 betreft artikel 3.1, eerste lid van de 
overeenkomst,  dat  door  de  scheidsrechters  in  hun  uitspraak is  geciteerd  doch op  niet 
volstrekt getrouwe wijze. Artikel 3.1, eerste lid van het contract luidt (in dezelfde verta-
ling als voormeld - onderstreping door het hof van beroep) : 'De overeengekomen forfai-
taire prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per meterton van goederen die in 
Shinkolobwe 'Free on Truck'  geladen is ('chargée')  en in de haven van Dar-Es-Salaam 
'Free on Truck'  of 'Free on Waggon'  aangekomen is ('arrivée')  (...)" De lezing,  die de 
scheidsrechters daaraan gegeven hebben, luidt als volgt : 'De overeengekomen forfaitaire 
prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per meterton goederen die in Shinko-
lobwe 'Free on Truck'  geladen zijn ('chargées')  en die in de haven van Dar-Es-Salaam 
'Free on Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen zijn ('arrivées'). Terwijl het zinsdeel : '... 
die in Shinkolobwe 'Free on Truck' geladen is en in de haven van Dar-Es-Salaam 'Free on 
Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen is' blijkens de tekst van het contract van partijen 
bijvoeglijk is aan 'meterton'; wordt deze door de lezing van de scheidsrechters bijvoeglijk 
gemaakt aan 'goederen'.  De scheidsrechters hebben op die wijze de tekst van de onder-
handse akte van 15 december 1995 verkeerd weergegeven. Aldus werd de bewijskracht 
geschonden van deze akte die zij iets anders hebben laten zeggen dan deze in werkelijk-
heid zegt. Daardoor hebben zij andere feiten dan deze die door partijen werden voorge-
dragen ten grondslag van hun beslissing gelegd. Zij hebben hun oordeel laten rusten o.m. 
op deze onjuiste lezing. Het hof van beroep vermag niet te oordelen of de uitlegging die 
verweerster geeft aan artikel 3.1 van de overeenkomst van 15 december 1995 al dan niet 
bestaanbaar is met wat partijen werkelijk overeenkwamen. In dezelfde mate vermag het 
hof (van beroep) evenmin te oordelen of de scheidsrechters tot hetzelfde besluiten zouden 
gekomen zijn indien zij de juiste lezing van het contract ten grondslag van hun beslissing 
zouden hebben gelegd. Het hof van beroep kan wel constateren dat een andere uitlegging 
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dan deze die de scheidsrechters aan het contract van partijen hebben gegeven, in de zin 
van de interpretatie van verweerster, niet uitgesloten is. Indien immers wordt aangenomen 
dat de eenheidsprijs moet betaald worden per 'ton'  dat is geladen en dat ook is aange-
komen, dan is het niet uit te sluiten dat het gewicht  bij aankomst  een doorslaggevend 
element  is  van  de  prijsberekening.  Indien  daarentegen  de  eenheidsprijs  moet  betaald 
worden per ton van de goederen die geladen zijn in zoverre deze goederen zijn aange-
komen, zoals de scheidsrechters aanvaard hebben,  dan lijkt  eerder het gewicht  van de 
goederen bij vertrek cruciaal in het debat. De eerste rechter heeft weliswaar terecht voor-
gehouden  dat  de  loutere  omstandigheid  dat  de  arbiters  een  andere  uitlegging  van  het 
contract van partijen hebben aangenomen dan deze van verweerster, geen vernietigings-
grond oplevert. Deze redengeving van het beroepen vonnis heeft echter het middel van 
verweerster  niet  ontmoet  in  zoverre  deze  aanvoerde  dat  de  verkeerde  lezing  van  het 
contract van partijen een schending van de bewijskracht van de onderhandse akte van 15 
december  1995 inhield,  waardoor  de motivering van de arbitrale sententie een gebrek 
vertoont dat moet gelijkgesteld worden met het ontbreken van motivering (artikel 1704, 
1°,  i,  van  het  Gerechtelijk Wetboek).  Daarenboven hebben de scheidsrechters  door  te 
handelen als voormeld een tekst van de overeenkomst aangenomen die door partijen niet 
was voorgedragen, die zij niet kenden noch konden kennen en waartegen zij dan ook geen 
verweer hebben kunnen laten gelden. Verweerster voert  terecht de schending van haar 
recht van verdediging in (artikel 1704, 1°, i, van het Gerechtelijk Wetboek). De eis tot 
vernietiging van de scheidsrechtelijke uitspraak in kwestie komt gegrond voor".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Een arbitrale uitspraak kan krachtens artikel 1704, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek 

slechts  worden  bestreden voor  de rechtbank van  eerste  aanleg door  een vordering tot 
vernietiging in te stellen en zij kan slechts worden vernietigd in de in dit artikel genoemde 
gevallen.

Een arbitrale uitspraak kan krachtens artikel 1704, 2°, i, van het Gerechtelijk Wetboek 
worden vernietigd indien de uitspraak niet met redenen is omkleed.

De verplichting om de arbitrale uitspraak met redenen te omkleden is een vormvereiste 
die geen verband houdt met de inhoud van de motivering.

De appèlrechters oordeelden dat het artikel 3.1, eerste lid, van de overeenkomst tussen 
partijen van 15 december 1995 door de scheidsrechters in hun uitspraak geciteerd werd 
doch op niet volstrekt getrouwe wijze en dat aldus de bewijskracht geschonden werd van 
de onderhandse akte van 15 december 1995.

De appèlrechters beslisten ten onrechte dat de motivering van de arbitrale uitspraak een 
gebrek vertoont ingevolge de schending van de bewijskracht van de onderhandse akte van 
15 december 1995 en dat dit moet gelijkgesteld worden met het ontbreken van motivering 
(bestreden arrest, randnr. 4.1.4, laatste lid).

Een  schending  van  de  bewijskracht  van  een  onderhandse  akte  door  een  arbitrale 
uitspraak kan immers niet gelijkgesteld worden met het ontbreken van een motivering van 
die arbitrale uitspraak vermits de verplichting om de arbitrale uitspraak met redenen te 
omkleden als vormvereiste geen verband houdt met de inhoud van de motivering (schen-
ding van de artikelen 1704,  1° en 2°,  i,  van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de 
Grondwet).

2. Tweede onderdeel
De bewijskracht van een akte wordt niet miskend door de rechter die van de akte een 

uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan, zoals die in de akte zelf vermeld zijn, 
niet onverenigbaar is,  ook al werden die bewoordingen niet op een volstrekt letterlijke 



Nr. 590 - 10.11.05 HOF VAN CASSATIE 2227 

wijze geciteerd in de uitspraak.
Het artikel 3.1, eerste lid, van de overeenkomst tussen partijen van 15 december 1995 

luidt letterlijk :
"De overeengekomen forfaitaire prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per 

meterton van goederen die in Shinkolobwe 'Free on Truck' geladen is en in de haven van 
Dar-Es-Salaam 'Free on Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen is (dit is de vertaling van 
dit artikel zoals weergegeven in het bestreden arrest onder randnummer 4.1.3, eerste lid, 
en zoals weergegeven in stuk 1, gevoegd bij deze voorziening, welke vertaling zowel door 
eiseres als door verweerster  werd voorgebracht  (door eiseres als stuk 4 vermeld in de 
inventaris van haar appèlconclusie) en waarvan de getrouwheid met de oorspronkelijke 
Franse tekst door de partijen niet betwist werd, zoals vastgesteld door de appèlrechters 
onder randnummers 4.1.1 en 4.1.3 van het bestreden arrest)".

Dit artikel werd als volgt geciteerd in de arbitrale uitspraak van 24 juni 1998 :
"De overeengekomen forfaitaire prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per 

meterton goederen die in Shinkolobwe 'Free on Truck' geladen zijn en die in de haven van 
Dar-Es-Salaam 'Free on Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen zijn". (dit is de vertaling 
van het arbitrale citaat zoals weergegeven in het bestreden arrest onder randnummer 4.1.3, 
tweede lid en zoals weergegeven op p. 7 van de arbitrale beslissing als stuk 2, gevoegd bij 
deze voorziening, welke vertaling zowel door eiseres als verweerster voor de appèlrech-
ters werd voorgebracht (door eiseres als stuk 2 vermeld in de inventaris van haar appèl-
conclusie)  en  waarvan  de  getrouwheid  met  de  oorspronkelijke  Franse  tekst  door  de 
partijen niet betwist werd, zoals vastgesteld door de appèlrechters onder randnummers. 
4.1.1 en 4.1.3).

De appèlrechters beslisten dat de scheidsrechters de tekst van de onderhandse akte van 
15 december 1995 op niet volstrekt getrouwe wijze geciteerd hebben. Op die gronden 
konden de appèlrechters echter niet wettelijk beslissen dat de bewijskracht van de onder-
handse akte van 15 december 1995 geschonden werd door de scheidsrechters vermits het 
aldus door de scheidsrechters geciteerde artikel als volgt door hen geïnterpreteerd werd in 
de arbitrale uitspraak van 24 juni 1998 :

"Aangezien bijgevolg blijkt uit hetgeen voorafgaat dat met de facturatie op basis van de 
geladen hoeveelheden bepaald in het contract, de aard van de goederen, de verpakking 
ervan, de vervoersomstandigheden in Afrika (diverse verladingen, behandelingen enz. ...), 
de partijen niet de bedoeling gehad kunnen hebben dat de vervoerder enkel zou betaald 
worden op basis van het gewicht geconstateerd bij aankomst terwijl de goederen in big 
bags  verpakt  waren  die  reeds  bij  vertrek  elk  afzonderlijk  gewogen  en  genummerd 
werden". (dit is de vertaling van het arbitrale citaat zoals weergegeven in het bestreden 
arrest onder randnummer 4.1.1 en zoals weergegeven op p. 13, eerste lid, van de arbitrale 
beslissing, als stuk 2 gevoegd bij deze voorziening, welke vertaling zowel door eiseres als 
verweerster voor de appèlrechters werd voorgebracht (door eiseres als stuk 2 vermeld in 
de inventaris van haar appèlconclusie) en waarvan de getrouwheid met de oorspronkelijke 
Franse tekst door de partijen niet betwist werd, zoals vastgesteld door de appelrechters 
onder randnr. 4.1.1).

De scheidsrechters hebben door die interpretatie een uitlegging gegeven aan artikel 3.1, 
eerste lid, van de overeenkomst van partijen van 15 december 1995 die met de bewoor-
dingen ervan, zoals die in deze akte zelf vermeld zijn, niet onverenigbaar is zodat zij de 
bewijskracht  van die  akte  niet  miskend  hebben,  ook al  werden  de bewoordingen  van 
artikel 3.1, eerste lid, niet volstrekt letterlijk geciteerd in de arbitrale uitspraak (schending 
van de artikelen 1319, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek).

3. Derde onderdeel
De appèlrechters stellen vast dat de betwiste lezing van het contract van partijen van 15 
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december 1995 betrekking heeft op artikel 3.1, eerste lid, van het contract dat luidt als 
volgt :

"De overeengekomen forfaitaire prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per 
meterton van goederen die in Shinkolobwe 'Free on Truck' geladen is en in de haven van 
Dar-Es-Salaam 'Free on Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen is".

De appèlrechters stellen vast dat de scheidsrechters daaraan de volgende lezing gaven :
"De overeengekomen forfaitaire prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per 

meterton goederen die in Shinkolobwe 'Free on Truck' geladen zijn en die in de haven 
Dar-Es-Salaam 'Free on Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen zijn (bestreden arrest 
randnummer 4.1.3)".

De appèlrechters oordeelden dat de scheidsrechters op die wijze de tekst van de onder-
handse akte van 15 december 1995 verkeerd hebben weergegeven.

De appèlrechters beslisten ten onrechte dat de scheidsrechters door aldus te handelen 
een tekst van de overeenkomst hebben aangenomen die door partijen niet was voorge-
dragen, die zij niet kenden, waartegen zij dan ook geen verweer hebben kunnen voeren en 
waardoor het recht van verdediging van verweerster werd geschonden.

De beide partijen hebben immers voor de scheidsrechters tegenspraak kunnen voeren 
over het artikel 3.1, eerste lid, van hun overeenkomst van 15 december 1995 zoals dit 
artikel weergegeven werd in deze overeenkomst. Daarover bestond geen betwisting. Het 
louter feit dat de scheidsrechters dit artikel verkeerd citeerden, is hoogstens een materiële 
vergissing en geen schending van het recht van verdediging van verweerster vermits de 
scheidsrechters aldus geen andere feiten of geen andere middelen ten grondslag van hun 
beslissing  hebben  gelegd  dan  deze  waarover  verweerster  de  gelegenheid  had  zich  te 
verdedigen (schending van artikel  6,  eerste lid,  EVRM en van het algemeen rechtsbe-
ginsel van de eerbied voor het recht van verdediging). De appèlrechters konden de eis tot 
vernietiging van de arbitrale uitspraak op die gronden niet wettelijk gegrond verklaren 
(schending van artikel 1704, 1° en 2°, g, van het Gerechtelijk Wetboek).

4. Vierde onderdeel
De appèlrechters stellen vast dat de betwiste lezing van het contract van partijen van 15 

december 1995 betrekking heeft op artikel 3.1, eerste lid, van het contract dat luidt als 
volgt :

"De overeengekomen forfaitaire prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per 
meterton van goederen die in Shinkolobwe 'Free on Truck' geladen is en in de haven van 
Dar-Es-Salaam 'Free on Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen is".

De appèlrechters stellen vast dat de scheidsrechters daaraan de volgende lezing gaven :
"De overeengekomen forfaitaire prijs voor dit transport bedraagt 117,25 US dollar per 

meterton goederen die in Shinkolobwe 'Free on Truck' geladen zijn en die in de haven 
Dar-Es-Salaam 'Free on Truck' of 'Free on Waggon' aangekomen zijn (bestreden arrest 
randnummer 4.1.3)".

De appèlrechters beslisten ten onrechte dat de scheidsrechters door aldus te handelen 
een tekst van de overeenkomst hebben aangenomen die door partijen niet was voorge-
dragen,  die  zij  niet  kenden  noch konden  kennen,  waartegen  zij  geen  verweer  hebben 
kunnen  laten  gelden  en  waardoor  het  recht  van  verdediging  van  verweerster  werd 
geschonden.

De scheidsrechters hebben hun beslissing immers niet laten steunen op een letterlijke 
interpretatie van het aldus in de arbitrale uitspraak geciteerde artikel 3.1, eerste lid, van de 
overeenkomst.

De scheidsrechters  hebben hun beslissing integendeel  laten steunen op de volgende 
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overwegingen (zie de arbitrale uitspraak van 24 juni 1998 gevoegd als stuk 2 bij deze 
voorziening, meer bepaald de pagina's 7 t.e.m. 23) : "dat artikel 3.1 dus enkel de bepaling 
van een eenheidsprijs per ton inhoudt en de bestanddelen ervan (artikel 3.2) opsomt; dat 
het de forfaitaire aard (artikel 3.3) ervan onderstreept en preciseert dat het gaat om een 
'Free on Truck' of 'on Waggon' prijs zowel bij vertrek als bij aankomst; dat opgemerkt 
dient te worden dat de 'activiteiten' waarvoor krachtens de clausules 2.1.2 en 3.2 van het 
contract  A.I.S.  moet  instaan,  noch de weging  noch de verificatie  van  het  gewicht  bij 
aankomst  omvatten,  hetgeen  overeenstemt  met  de  voorwaarden  'Free  on  Truck'  of 
'Waggon'  (de vervoerder  is  trouwens  nooit,  behoudens ongebruikelijke  andersluidende 
overeenkomst, gehouden tot het controleren van het gewicht bij aankomst). dat artikel 4 
onder de titel 'betalings- en garantievoorwaarden' specifiek betrekking heeft op de factu-
ratie en bepaalt in alinea 1 ervan : 'Polytra zal de betalingen aan A.I.S. uitvoeren à rato 
van  100%  van  de  overeengekomen  pro  rata  totaalprijs  van  het  naar  Dar-Es-Salaam 
vervoerde gewicht, zoals vermeld in de vrachtbrieven, 60 dagen einde laaddatum in Shin-
kolobwe, voor zover dat ondertussen de goederen aangekomen zijn in Dar-Es-Salaam'; dat 
bovendien artikel 4.2 preciseert : 'Polytra zal aan A.I.S. een document bezorgen waarin 
gesteld wordt dat de transportfacturen overeenkomstig deze overeenkomst betaald zullen 
worden  door  Polytra"  en  'Polytra  zal  een  kopij  bezorgen  van  de  instructies  vanwege 
Polytra aan haar bank om aan A.I.S. de aan haar verschuldigde bedragen binnen de over-
eengekomen termijnen over te schrijven. Dit document zal afgeleverd worden binnen de 
10 werkdagen na ontvangst van de desbetreffende factuur van A.I.S.';  dat de tekst  van 
artikel 4 duidelijk is en niet vatbaar is voor interpretatie : - zoals uitdrukkelijk overeenge-
komen moeten de gewichten geladen in Shinkolobwe enkel dienen als basis voor de factu-
ratie, zoals deze vermeld staan in de vervoersdocumenten; - Polytra verbindt zich ertoe op 
deze basis te betalen en geeft binnen de tien dagen na ontvangst van de facturen opdracht 
aan haar bank,  met een schriftelijke  bevestiging aan A.I.S.,  om de aldus gefactureerde 
bedragen 60 dagen einde maand te betalen; dat de termijn van 60 dagen einde maand 
laaddatum in Shinkolobwe zo aan Polytra toelaat om na te gaan of de 'goederen' in Dar-
Es-Salaam aangekomen zijn binnen de overeengekomen termijnen; dat de clausule hier de 
aankomst van het voertuig (vrachtwagen of wagon) in Dar-Es-Salaam beoogt en niet kan 
verwijzen naar een gewicht vastgesteld bij aankomst (de big bags werden overigens niet 
door Polytra gewogen op de bestemming); dat indien de facturatie enkel moest geschieden 
op basis van een gewicht vastgesteld bij aankomst van de voertuigen in Dar-Es-Salaam, 
de clausule van het contract niet zou nagelaten hebben dit te bepalen zonder te verwijzen 
naar het gewicht geladen in Shinkolobwe, aangezien dit in dat geval geen enkel belang 
zou hebben; maar men constateert dat artikel 4 daarentegen bepaalt dat de facturatie zal 
gebeuren op basis van het gewicht  geladen in Shinkolobwe met als enige reactie :  de 
goederen moeten effectief in Dar-Es-Salaam aankomen ('voor zover dat ondertussen de 
goederen aangekomen zijn in Dar-Es-Salaam'); dat geenszins voorzien is in clausule 4 dat 
de  facturatie  op  basis  van  het  gewicht  bij  vertrek  slechts  een  voorlopig  karakter  zou 
hebben en onderworpen zou zijn aan een aanpassing of correctie, achteraf, op basis van 
een gewicht dat bij aankomst vastgesteld zou worden. Dat dit artikel helemaal niet spreekt 
over de opmaak van voorlopige facturen bij vertrek die dan bij aankomst zouden moeten 
vervangen worden door de definitieve facturen; dat er slechts sprake is van één enkele 
facturatie die meteen al definitief is, waarbij de betaling door de bank enkel door Polytra 
geblokkeerd kan worden in geval van niet aankomst op bestemming in Dar-Es-Salaam en 
waarbij de termijn van 60 dagen haar moet toelaten om een eventuele niet aankomst na te 
gaan; dat clausule 4 overigens enkel gewag maakt van het 'gewicht' vermeld in de vracht-
brieven en niet van een vergelijkend gewicht vast te stellen bij aankomst; dat ze, wat Dar-
Es-Salaam betreft, verwijzen naar een meer algemene en globale, niet kwantitatief uitge-
drukte, notie, namelijk die van de fysieke aankomst van de 'goederen';  dat A.I.S. op 2 
december 1996 aan Polytra schrijft zonder dat deze bewering tegengesproken wordt in de 
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verdere briefwisseling : 'U bent er zich zeker van bewust dat artikel 3.1 van onze overeen-
komst zegt dat de prijs overeengekomen voor het transport verwijst naar iedere meterton 
product  geladen  FOB  in  Shinkolobwe.  Dat  werd  beslist  tijdens  de  preliminairen 
besproken tijdens de vergadering op het bedrijfsterrein van G.F.I. toen we het probleem 
van het natuurlijk afval onder het transport aanhaalden en u het aanvankelijke gewicht 
zoals door G.F.I. verschaft, aanvaardde'; dat het overigens om zeer bijzondere goederen 
ging, een soort van ertsen zoals men kan afleiden uit de foto's in het dossier van Polytra, 
die een hoog vochtigheidspercentage bevatten; dat de beschrijving van de goederen in het 
contract  van  15  december  1995  een  hoog  vochtigheidspercentage  bevatten;  dat  de 
beschrijving van de goederen in het contract van 15 december 1995 een hoog vochtig-
heidsgehalte doen uitschijnen (verhouding van de droge ton tot de natte ton), vooral dan 
voor wat de kobalthydroxiden betreft; dat men in de als dusdanig niet betwiste minuten 
van  de  bijeenkomst  gehouden  in  Milaan  op  10  februari  1997  (zie  het  begeleidend 
schrijven van 12 februari 1997 van A.I.S. : 'We vertrouwen erop dat u alles in orde zal 
vinden' (bijvoegsel 5.25 van het Polytra-dossier) kan lezen : 'de heer H. van G.F.I. kwam 
later op de vergadering aan en verklaarde dat hoewel je bij de hydroxiden tot 60% water-
gehalte kan hebben, het bij de sulfiden slechts 15% kan zijn; daarom kon naar zijn mening 
dit manco enkel te wijten zijn aan diefstal of een slechte weging in Shinkolobwe. Terwijl 
het verlies bij de hydroxiden aanvaardbaar was en goed binnen de limieten, was dat bij de 
sulfiden in werkelijkheid veel hoger en onaanvaardbaar. De kosten voor de sulfidenge-
halten liggen vier keer hoger dan voor de hydroxiden. De heer H. zei dat de weging in 
Shinkolobwe enkel een referentiegewicht was en geen accurate weging" : Daaruit blijkt 
dus dat de hydroxiden tot 60% water konden bevatten; dat men in het verslag dat op 28 
mei 1996, in tempore non suspecto, door de Dienst van de Exploitatie-inspectie van Siza-
rail aan haar Algemene Directie werd gericht, een zeer uitvoerige, gedetailleerde en nauw-
keurige beschrijving aantreft van de laad-, weeg- en verpakkingsomstandigheden van de 
goederen enz.; dat hier verwezen dient te worden naar rubriek II, B, 'Vochtigheid van de 
producten bij het laden'.

1. Hydroxide
Sinds het einde van het regenseizoen is het volume van de zakken toegenomen, waar-

door het noodzakelijk was de zakken op de tweede laag in HH SAR, en zelfs  ZR, te 
stuwen.

2. Sulfide
Ondanks het einde van het regenseizoen, is het binnenkort al meer dan één maand dat 

de vloeistof zich accumuleert onderaan de reservoirs, bepaalde zakken blijven heel wat 
vloeistof  bevatten,  waardoor  men weet  dat  er  tijdens het  transport  enorme problemen 
zullen ontstaan (het scheuren van zakken). Rekening houdend met het lange traject per 
spoor, dreigt er een belangrijke tonnage te ontbreken op de bestemming tengevolge van de 
verdamping in de natte zakken (cfr nog eens de tabellen in bijlage)'.  'Dat  Sizarail ook 
kritiek heeft op de verpakking van de vervoerde producten : "ondanks de uitleg van de 
belader  BLI,  is  de  verpakking  in  gebruik  op  het  terrein  onvoldoende  voor  de  natte 
producten,  die zwaarder  zijn  voor  eenzelfde volume,  enz.  (...)';  dat  in  een verslag als 
antwoord hierop van 18 juni 1996 NBLA (New Baron & Levêque International) die voor 
rekening van G.F.I. (of Gecamines?) is overgegaan tot het laden van de voertuigen op het 
terrein van Gécamines in Shinkolobwe,  zich erop toelegt om de manier van wegen te 
adjusteren met behulp van een weeghaak, de verpakking van de zakken, enz (...), zonder 
evenwel de beweringen van Sizarail te betwisten over de aanwezigheid van vrij water in 
de zakken. Dat uit dit alles blijkt dat de weging bij vertrek, de nummering van de zakken, 
enz. uitgevoerd werden door de belader en bovendien onder toezicht van de ambtenaren 
van de 'OZAC', 'OFIDA'); dat bovendien, van bij het begin van de controverse ontstaan 
tussen partijen, A.I.S. op 18 juli 1996 aan Polytra schreef : 'Terwijl de heer M. aan het 
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spreken was met Kingslan Scott, toen de eerste zending geladen werd, heeft zelfs de heer 
M. zelf gesuggereerd om met de operatie te stoppen teneinde het product te laten drogen 
in Lubumbashi alvorens het in zakken te stoppen en dit omwille van de zeer hoge waterni-
veaus', dat het feit, aangehaald door Polytra, volgens hetwelk het verlies aan vloeistof niet 
aanzienlijk zou zijn geweest omdat het vochtigheidspercentage van de sulfiden zo onge-
veer gelijk zou zijn geweest bij vertrek en bij aankomst, niet relevant is; het gaat immers 
niet alleen om de intrinsieke vochtigheid van de goederen maar ook om het vrije water dat 
uit de zakken lekte (zie het rapport hierboven). Aangezien bijgevolg blijkt  uit hetgeen 
voorafgaat  dat met  de facturatie op basis van de geladen hoeveelheden bepaald in het 
contract, de aard van de goederen, de verpakking ervan, de vervoersomstandigheden in 
Afrika (diverse verladingen, behandelingen, enz. (...), de partijen niet de bedoeling gehad 
kunnen hebben dat de vervoerder  enkel zou betaald worden  op basis van het gewicht 
geconstateerd bij aankomst terwijl de goederen in big bags verpakt waren die reeds bij 
vertrek elk afzonderlijk gewogen en genummerd werden. Aangezien ten overvloede vast-
gesteld dient te worden dat geen enkele vordering ingesteld is uit hoofde van verlies of 
van averij  aan de goederen en dat de, bewezen of vermoede,  aansprakelijkheid van de 
vervoerder  dus niet  onderzocht of in vraag wordt  gesteld;  dat  de wijze  van factureren 
bepaald in het contract en gedurende verschillende maanden toegepast, pas kritiek heeft 
gewekt  na  vertrek  van  het  tweede  schip.  Aangezien  daarenboven  opgemerkt  dient  te 
worden dat in de veronderstelling dat de vrachtprijs enkel zou verschuldigd zijn geweest 
op de hoeveelheid aangekomen in Dar-es-Salaam, het in dat geval de taak van Polytra was 
die  ter  plaatse  vertegenwoordigd  was  door  Freigt  Meridian  Company  Ltd.,  om  bij 
aankomst van elke zending over te gaan tot een tegensprekelijke weging van de balen, 
hetgeen blijkbaar niet het geval is geweest, terwijl, rekening houdende met de aard van de 
goederen en de bijzonderheden eigen aan dit type transport,  in Afrika doorheen Zaïre, 
Zambia en Tanzania, manco's absoluut te voorzien waren en dat Polytra zich redelijker-
wijs eraan kon verwachten om bijlange niet op de kilo na de hoeveelheid, vermeld in de 
vrachtbrief,  te  ontvangen;  dat  de hierboven gegeven  interpretatie  van de bepaling van 
artikel 3 van het contract aldus bevestigd wordt door de uitvoering die de partijen eraan 
verleend hebben en met name door de houding van Polytra zelf; dat het pas op 18 juni 
1996 was dat deze eenzijdig overging tot controles op een zeer klein aantal zakken; dat zij 
op 29 juli 1996 aan A.I.S. de klachten van G.F.I. meldde vergezeld van een eenzijdige en 
fragmentarische  documentatie  met  betrekking  tot  de  op  de  bestemming  aangekomen 
hoeveelheden, zonder dat er ook geen erg duidelijk onderscheid gemaakt werd tussen de 
hydroxiden en sulfiden. Dat Polytra er klaarblijkelijk voor gekozen heeft om de in Dar-
Es-Salaam aangekomen hoeveelheden enkel te berekenen op basis van draft surveys van 
de schepen, bij gebrek aan een weging van de zakken bij aankomst van de zendingen in 
Dar-Es-Salaam per trein of wagon. Dat deze houding te verklaren is uit het feit dat G.F.I., 
haar opdrachtgever, zich enkel interesseerde voor het gewicht op het schip zoals vastge-
steld bij draft  survey (zie hierna). Aangezien eveneens opgemerkt  dient te worden dat 
G.F.I. zich geconfronteerd zag met een weinig comfortabele situatie; dat uit de fax van 
G.F.I. aan Polytra van 10 december 1996 (stuk 90 van het A.I.S.-dossier) blijkt dat G.F.I. 
enkel betaald heeft en enkel betaalt 'op basis van de 8/L gewichten vastgesteld door een 
draft survey en niet op basis van de gewichten afkomstig uit Shinkolobwe en niet beves-
tigd door de draft  survey';  dat  dus het gedeelte van het transport  over  de weg en het 
gedeelte ervan over zee aan verschillende criteria onderworpen zijn; enerzijds het gewicht 
bij vertrek uit Shinkolobwe voor het transport over de weg, anderzijds dat op het schip 
(daarenboven  vastgesteld  door  draft  survey;  dat  men  moeilijk  kan  eisen  dat  deze 
gewichten overeenstemmen; aangezien bovendien de totale hoeveelheid ladingen bepaald 
door  draft  surveys  -  de  basis  van  de berekening van  G.F.I./Polytra  -  tegelijkertijd  de 
hydroxiden en sulfiden omvat;  welnu,  men weet  dat de hydroxiden een hoog vochtig-
heidspercentage  bevatten  hetgeen,  rekening houdende met  de verdamping en het  vrije 
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water in de zakken, de berekeningen gaat vervalsen. B. De briefwisseling tussen partijen : 
Aangezien deze briefwisseling niet  toelaat  om af te wijken van de hierboven gegeven 
interpretatie van de clausules 3.1 en 4 van het contract van 15 december 1995; dat deze 
briefwisseling als volgt geanalyseerd kan worden : (...) Aangezien de briefwisseling dus 
niet toelaat om af te wijken van de tekst van de clausules 3 en 4 van het contract van 15 
december 1995; dat uit het dossier ook blijkt dat de voertuigen, treinen en vrachtwagens, 
allemaal aangekomen zijn op de bestemming en dat er geen manco's zijn geweest in het 
aantal balen en dat er zelfs, hetgeen te verklaren zou zijn uit de aard van de goederen, het 
watergehalte,  enz.,  er  maar  een  bepaald  aantal  balen  gescheurd  was  die  gedeeltelijke 
manco's vertoonden; In dit opzicht dient eraan herinnerd te worden dat noch Polytra noch 
haar vertegenwoordigers ter plaatse overgegaan zijn tot enige controle van het individuele 
gewicht van de balen bij aankomst van de voertuigen in Dar-Es-Salaam en dat er geen 
enkel protest werd geformuleerd uit hoofde van verliezen of beschadigingen. (zie het bij 
deze voorziening gevoegd stuk 2, p. 7 t.e.m. 23)".

De appèlrechters  beslisten dan ook ten onrechte  dat  het  recht  van  verdediging  van 
verweerster geschonden werd doordat het artikel 3.1, eerste lid, van de overeenkomst van 
15 december 1995 op niet volstrekt  getrouwe wijze  in de arbitrale uitspraak geciteerd 
werd,  nu de scheidsrechters hun beslissing niet gesteund hebben op dit citaat maar op 
artikel 4 van de overeenkomst van 15 december 1995 en de wijze van facturatie; op grond 
van het feit dat het om zeer bijzondere goederen ging met een hoog vochtigheidspercen-
tage, op grond van de wijze van verpakking van de goederen en de vervoersomstandig-
heden in Afrika,  op grond van de uitvoering die de partijen zelf aan de overeenkomst 
hebben verleend en op grond van de briefwisseling tussen partijen (schending van artikel 
6, eerste lid, EVRM en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor het recht van 
verdediging). De appèlrechters konden de eis tot vernietiging van de arbitrale uitspraak op 
die gronden niet wettelijk gegrond verklaren (schending van artikel 1704, 1° en 2°, g, van 
het Gerechtelijk Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 1704 , 2, i), van het Gerechtelijk Wetboek, 

een  arbitrale  uitspraak  kan  worden  vernietigd,  indien  de  uitspraak  niet  met 
redenen is omkleed;

Overwegende dat de miskenning van de bewijskracht van een door de partijen 
voorgedragen akte, geen inbreuk oplevert van de in artikel 1704, 2, i), van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde motiveringsplicht;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat de verkeerde lezing van het 
contract  een  schending van de bewijskracht  van de onderhandse  akte van 15 
december 1995 inhoudt en zij hieruit afleiden dat hierdoor "de motivering van de 
arbitrale sententie een gebrek vertoont dat moet gelijk gesteld worden met het 
ontbreken van motivering";

Dat zij door aldus te oordelen artikel 1704, 2, i), van het Gerechtelijk Wetboek 
schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Derde onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 1704, 2, g), van het Gerechtelijk Wetboek, 

een arbitrale uitspraak onder meer kan worden vernietigd, indien aan de partijen 
niet  de  gelegenheid  is  gegeven  om  voor  hun  rechten  op  te  komen  en  hun 
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middelen voor te dragen;
Dat uit de omstandigheid dat de scheidsrechters de tekst van de hen overge-

legde akte van 15 december verkeerd zouden hebben geciteerd en daardoor een 
andere uitlegging aan die akte zouden hebben gegeven dan de partijen voor hen 
hebben voorgehouden, de appèlrechters niet naar recht hebben kunnen afleiden 
dat de scheidsrechters  hun beslissing hebben laten steunen op een feit  dat  de 
partijen  niet  kenden  of  konden  kennen  en  waaromtrent  zij  zich  niet  hebben 
kunnen verdedigen;

Dat  door  aldus  te  oordelen  zij  artikel  1704,  2,  g),  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek schenden;

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

kelijk verklaart;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Houdt  de kosten aan  en  laat  de beslissing daaromtrent  over  aan de  feiten-

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

10  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Dirix    – Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-
generaal – Advocaten  mrs. Houtekier en Geinger.

Nr. 591

1° KAMER - 10 november 2005

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE  BURGERLIJKE ZAKEN - 
VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING – GEWETTIGDE VERDENKING – ZAAK WAARBIJ DE VOORZITTER 
VAN DE RECHTBANK PARTIJ IS – VERKLARING OP DE UITGIFTE VAN HET ARREST – VERHINDERING 

Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg verzoekt een zaak waarbij hij  
zelf partij is wegens gewettigde verdenking te ontrekken aan die rechtbank , dient hij voor 
het stellen van de verklaring als bedoeld in art.656, vierde kid, 1°,b) Ger. W. Te worden  
vervangen.1.  (Algemeen rechtsbeginsel dat niemand in dezelfde zaak rechter en partij  
mag zijn)

(S.)

ARREST

1 Zie J.V. noot bij cass., 13 okt.1975, A.C.1976, 181.
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(A.R. C.05.0493.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
Verzoeker heeft op 2 november 2005 een verzoekschrift tot onttrekking van de 

zaak  nr.  05/335/A aan  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Ieper  neergelegd 
wegens gewettigde verdenking.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Het verzoek is niet kennelijk onontvankelijk.
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Beveelt dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mede-

deling wordt gedaan aan de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Ieper, teneinde ten laatste op 1 december 2005, met toepassing van artikel 319 
van het Gerechtelijk Wetboek, en na overleg met de leden van de rechtbank van 
eerste aanleg die met naam worden vermeld en deze verklaring mede onderte-
kenen,  de  verklaring  bedoeld bij  artikel  656,  vierde  lid,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, onderaan op de uitgifte van het arrest te stellen ;

Beveelt dat van het arrest, het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken mede-
deling wordt gemaakt aan x; zegt dat deze ten laatste op 8 december 2005 haar 
conclusie zal neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie ;

Houdt de kosten aan.
Stelt de zaak vast op de terechtzitting van 15 december 2005 waarop voorzitter 

Ivan Verougstraete verslag zal uitbrengen.

10 november 2005 – 1° Kamer  –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, 
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advo-
caten  mrs. J. Tremmery, Ieper.

Nr. 592

3° KAMER - 14 november 2005

RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - WETSONTDUIKING - BEGRIP

Het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  verbod  op  wetsontduiking  vereist  opdat  er  
wetsontduiking zou zijn een opzet, te weten het opzet om de dwingende wet of de wet 
van openbare orde bedrieglijk toe te passen1. (Algemeen rechtsbeginsel van het verbod 

1. Zie, m.b.t. het verbod op wetsontduiking, Cass., 28 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1303), met concl. 
adv.-gen. Krings, in Bull. en Pas., 1979, I, 1260. In zijn conclusie vóór dat arrest van het Hof meende 
het O.M., enerzijds, dat het bestreden arrest regelmatig met redenen was omkleed, en, anderzijds, dat 
dit  arrest  naar  recht  was  verantwoord,  aangezien  dat  arrest,  volgens  het  O.M.,  het  algemeen 
rechtsbeginsel van het verbod op wetsontduiking correct toepaste.  Zo oordeelde het O.M. dat het 
derde middel geen gebrek aan antwoord op een conclusie aanvoerde, maar betoogde dat het bestreden 
arrest "het door eiser aangevoerde middel, gegrond op het voormelde rechtsbeginsel onbeantwoord 
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op wetsontduiking)

(R.V.P. T. CARLAM n.v. e.a.)

(A.R. C.04.0084.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  1  oktober  2003  is 

gewezen door  het Hof van Beroep te Brussel.
II.Rechtspleging voor het Hof
Bij  beschikking  van  19  oktober  2005  heeft  de  eerste  voorzitter  de  zaak 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat–generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III.Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgende drie middelen aan.
(…) 
3.Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 6, 1131, 1132, 1133 en 1350, 1°, van het Burgerlijk Wetboek ;
- artikel 149 van de Grondwet ;
- het algemeen rechtsbeginsel van het verbod op wetsontduiking.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest  beslist dat  de verweersters  geen wetsontduiking hebben begaan 

noch overeenkomsten hebben ondertekend onder een onregelmatig geleende naam of met 
een onrechtmatige oorzaak, op de volgende gronden:

“2. Wetsontduiking ? Onrechtmatige oorzaak of onregelmatige naamlening ?
2.1. Die drie middelen zijn in werkelijkheid slechts drie varianten van hetzelfde, funda-

mentele uitgangspunt : de verweersters (of sommige van hen) zouden een verdachte juri-
dische en financiële constructie hebben bedacht – of op zijn minst hebben toegepast – met 
als enig doel de toepassing te ontwijken van de wettelijke verplichting om een inhouding 
van 3,5 pct. te verrichten op de extra-legale vergoedingen aan werknemers die met brug-
pensioen  zijn  gegaan.  De  overeenkomsten  van  december  1988  zouden  dus  nietig 
verklaard moeten worden.

Na  een  korte  herinnering  aan  de  toepassingsvoorwaarden  van  de  drie  aangevoerde 
middelen, zal hierop een algemeen antwoord gegeven worden, aangezien dezelfde voor-
waarde aan de basis ervan ligt : de noodzaak van een onrechtmatig of bedrieglijk opzet.

2.2. Wetsontduiking
Wetsontduiking  geschiedt  wanneer  partijen (of  een rechtzoekende),  door  een ogen-

schijnlijk regelmatig juridisch procédé, een resultaat nastreven dat bij een wet  die van 
openbare orde of een dwingende wet is, verboden is. Te dezen zou het erom gaan de beta-
ling van de door de eerste drie (verweersters)  verschuldigde  inhouding aan de sociale 
zekerheid te ontwijken.

liet", zonder te preciseren in welk processtuk dat "middel" voorkwam. Dat arrest van het Hof beslist 
over het voormelde punt echter dat het bestreden arrest "niet verder hoefde te antwoorden op eisers 
conclusie, die zonder belang was geworden".
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2.3. Onrechtmatige oorzaak
De oorzaak van een rechtshandeling moet worden verstaan als de drijfveer die door-

slaggevend was voor de instemming van de partijen. Volgens [eiser] bestond de oorzaak 
van de verschillende, in december 1988 gesloten overeenkomsten in het ontwijken van de 
toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 33 dat een inhouding van 3,5 pct. 
ten bate van de pensioensector instelt.

2.4. (Eiser) betoogt daarenboven dat de vereniging zonder winstoogmerk “Garanties 
sociales” en de drie verzekeraars hun naam zouden hebben geleend aan de eerste drie 
(verweersters)  zodat  zij  de  inhouding  van  3,5  pct.  konden  ontduiken,  voor  zover  de 
nieuwe schuldenaars van de aanvullende vergoedingen die betaald moesten worden aan 
de werknemers die met brugpensioen waren gegaan, niet omschreven kunnen worden als 
werkgevers. 

Het dient te worden herhaald dat de overeenkomst van naamlening op zich volkomen 
geoorloofd is. Ze geeft een persoon (lastgever) de mogelijkheid om in rechte op te treden 
door toedoen van een andere persoon (lasthebber), die hem zijn naam leent en in eigen 
naam (maar voor rekening van de lasthebber) een of meerdere rechtshandelingen stelt.

De overeenkomst  van naamlening wordt  pas onrechtmatig wanneer  ze lijdt  aan een 
onregelmatigheid die de oorzaak ervan aantast of wanneer de partijen daarmee wetsbepa-
lingen die dwingend zijn of de openbare orde raken, willen omzeilen. Zo sluit deze hypo-
these aan bij de twee, hierboven vermelde voorbeelden.

2.5. De drie aangevoerde middelen zijn op hetzelfde denkpatroon gegrond en kunnen 
dus met dezelfde redengeving beantwoord worden.

Het  doel  dat  de  drie  geïntimeerde  werknemers  nastreefden  door  het  oorspronkelijk 
systeem van de door hen te betalen aanvullende vergoedingen voor brugpensioenen te 
vervangen  door  individuele  renteovereenkomsten  die  door  verzekeraars  uitbetaald 
werden,  blijkt  duidelijk  uit  stukken  van  1988 en,  meer  bijzonder,  uit  de  noot  van  25 
november 1988 van de Nationale Maatschappij voor de Herstructurering van de Nationale 
Sectoren, welke afhing van het Ministerie van Economische Zaken.

In werkelijkheid was het doel drieledig:
1°  de werknemers  met  brugpensioen  waarborgen  dat  de  hun verschuldigde  vergoe-

dingen tot op het einde zouden worden uitbetaald en aldus te beletten dat zij blootgesteld 
zouden worden aan de economische en financiële risico’s die de solvabiliteit of zelfs het 
overleven van de Waalse staalbedrijven, waarvan zij afhankelijk waren, bedreigden (risico 
op faillissement, vereffening, fusie ...) ;

2° de drie vergoedingsplichtige bedrijven in staat stellen een aanzienlijke besparing van 
meerdere  miljarden  te verwezenlijken,  te weten  het  verschil  tussen het bedrag van  de 
enige premie die aan de verzekeraars  gestort  werd (1,9 miljard) en het bedrag van de 
vergoedingen die deze bedrijven,  in het oorspronkelijk systeem,  tot  het einde van hun 
verplichting hadden moeten blijven uitbetalen (te weten 5,8 miljard, volgens de voorlo-
pige berekening in de noot van 25 november 1988) ;

3° de aanzienlijke verlichting van de last van de overheidshulp, die aan de betrokken 
bedrijven naar alle waarschijnlijkheid had moeten worden toegekend om hen in staat te 
stellen die sociale schuld tot op het einde te blijven dragen (2003).

Dit zijn ogenschijnlijk de beweegredenen die de (verweersters) (alsook de overheid die 
– men mag het niet uit het oog verliezen – aan de basis ligt van dat systeem) ertoe hebben 
aangezet het door [eiser] bekritiseerde systeem uit te werken.

Tijdens de besluitvorming of de operationele fase die ertoe heeft geleid dat de betaling 
van de werkgeversbijdragen door de uitkering van een lijfrente werd vervangen,  is op 
geen enkel ogenblik enige onrechtmatige beweegreden of enige wil gebleken om de wets-
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bepalingen, waarvan eiser de toepassing vordert, te ontduiken.
Hoewel niet betwist wordt dat er vanaf 1989 geen inhoudingen van 3,5 pct. meer zijn 

verricht ten voordele van de pensioensector, lijkt deze omstandigheid slechts een onrecht-
streeks gevolg (het neveneffect)  te zijn van het nieuwe systeem dat om de voormelde, 
gewettigde redenen is opgericht, maar geenszins het onwettige en verborgen doel dat de 
bedenkers en de contracterende partijen zouden hebben nagestreefd”.

Grieven
Wetsontduiking, een algemeen rechtsbeginsel dat afgeleid is uit de artikelen 6, 1131, 

1132, 1133 en 1350, 1°, van het Burgerlijk Wetboek, bestaat hierin dat, door een ogen-
schijnlijk regelmatig juridisch procédé, een resultaat nagestreefd wordt dat verboden is 
door een wet die de openbare orde raakt of dwingend is.

Twee  voorwaarden  moeten  zijn  vervuld  opdat  sprake  is  van  wetsontduiking :  het 
bestaan van een ogenschijnlijk  regelmatig  juridisch procédé en de aantasting van  een 
bepaling die de openbare orde raakt of dwingend is.

Te dezen verwerpt het bestreden arrest het door eiser aangevoerde middel van wetsont-
duiking met name op grond dat “tijdens de besluitvorming of de operationele fase die 
ertoe heeft geleid dat de betaling van de werkgeversbijdragen door de uitkering van een 
lijfrente werd vervangen,  op geen enkel ogenblik enige onrechtmatige beweegreden of 
enige wil  is gebleken om de wetsbepalingen,  waarvan [eiser] de toepassing vordert,  te 
ontduiken” en dat “hoewel niet betwist wordt dat er vanaf 1989 geen inhoudingen van 3,5 
pct.  meer  zijn  verricht  ten  voordele  van  de  pensioensector,  lijkt  deze  omstandigheid 
slechts een onrechtstreeks gevolg (het neveneffect) te zijn van het nieuwe systeem dat om 
de  voormelde,  gewettigde  redenen  is  opgericht,  maar  geenszins  het  onwettige  en 
verborgen  doel  dat  de  bedenkers  en  de  contracterende  partijen  zouden  hebben  nage-
streefd”.

In zoverre het arrest niet onderzoekt of de uitwerking van het tussen de verweersters 
overeengekomen mechanisme strijdig is met een bepaling die dwingend is of de openbare 
orde raakt, is het niet naar recht verantwoord, gelet op de bepalingen die de grondslag 
vormen voor het algemeen rechtsbeginsel van het verbod op wetsontduiking en antwoordt 
het niet op het door eiser aangevoerde middel van miskenning van dat algemene rechtsbe-
ginsel.

Het schendt bijgevolg de bepalingen en het rechtsbeginsel die in het middel zijn aange-
geven.

IV.  Beslissing van het Hof
(…) 
Derde middel
Overwegende dat verbod op wetsontduiking een opzet vereist, te weten het 

opzet om de dwingende wet of de wet die de openbare orde raakt, bedrieglijk toe 
te passen ;

Overwegende dat het arrest, door de in het middel weergegeven redenen, vast-
stelt dat de verweersters op geen enkel ogenblik door schuldvernieuwing aan de 
inhouding van 3,5 pct. hebben willen ontsnappen;

Dat het arrest de bestreden beslissing aldus naar recht verantwoordt ;
Dat  het  arrest,  wegens  die  beslissing,  niet  verder  hoefde te  antwoorden  op 

eisers conclusie, die zonder voorwerp was geworden ;
Dat het middel niet kan worden aangenomen ;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt eiser in de kosten.

14 november 2005 – 3° Kamer  –  Voorzitter:  de h. Echement, afedelingsvoorzitter – 
Verslaggever:  de h.  Plas   –  Grotendeels  gelijkluidende conclusie  van  de h.  Leclercq, 
eerste advocaat-generaal – Advocaten  mrs. Gérard en Simont.

Nr. 593

3° KAMER - 14 november 2005

SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - BIJDRAGEN - LOON - BEPALING - BEKEND 
GEGEVEN

Uit de omstandigheid alleen dat een gedeelte van het forfaitaire bedrag dat een werkgever 
een werknemer per uur betaalt, geen loon vormt, kan niet worden afgeleid dat de rechter  
geen enkel gegeven heeft om zelf het loon van de werknemer te bepalen.  (Art. 22bis, 
eerste lid, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)

(R.S.Z.  T.  CLARINVAL b.v.b.a.; in aanwezigheid van M.)

(A.R. S.04.0073.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 1 april 2003 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat–generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
-de artikelen 2 en 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsover-eenkomsten ;
-de artikelen 1134, eerste lid, en 1165 van het Burgerlijk Wetboek ;
- artikel 2, inzonderheid 1° en 3°, van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescher-

ming van het loon der werknemers ;
- de artikelen 14, 22 en 22bis, inzonderheid het eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 

tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke 
zekerheid der arbeiders ;

- artikel 23, eerste en tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene 
beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Aangevochten beslissingen
De beslissing “zegt voor recht dat het uurloon (van de werknemers P. en M. op grond 

waarvan de socialezekerheidsbijdragen berekend moeten worden) moet worden vastge-
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steld op grond van de loonschalen, zoals deze van toepassing zijn in de sector (van de 
staalconstructiemontage), met name op grond van een loon van 303,40 BEF voor de twee 
betrokken werknemers”, en niet op grond van het forfaitaire loon van 500 BEF per uur, 
dat zij ontvingen in de hoedanigheid van “valse zelfstandigen”.

Grieven
1.Eerste onderdeel
Bij voorbereidend arrest van 7 november 2000 heeft het Arbeidshof te Luik uitspraak 

gedaan over het beginsel van de onderwerping van de twee “zelfstandigen”, de heren P. 
en M., aan de sociale zekerheid voor werknemers, maar heeft het de uitspraak over de 
bedragen van de verschuldigde bijdragen aangehouden, ten gevolge, met name, van eisers 
wil om eerder rekening te houden met het forfaitaire loon van 500 BEF dat verweerster 
aan de heren P. en M. uitbetaalde, dan met het normale loon dat verschuldigd is aan een 
werknemer uit de betrokken sector.

Het bestreden arrest verwerpt eisers vordering om de bijdragen te berekenen op grond 
van het daadwerkelijk aan de heren P. en M. uitbetaalde loon, op de volgende gronden :

“Dat, integendeel, (verweerster) aanvoert dat het uitgesloten is het loon, dat als basis 
dient voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen, te berekenen op grond van 
een ander referentieloon dan dat van een werknemer ; dat zij - niet zonder reden - opmerkt 
dat zij de contractuele omschrijving van de overeenkomst van de heer P. heeft gewijzigd, 
precies omdat deze geen voldoening gaf en omdat het loon van de betrokkene, als (eisers) 
standpunt gevolgd werd, verhoogd zou moeten worden, terwijl het logischer was geweest 
dat  het  loon zou dalen,  aangezien rekening moet  worden  gehouden met  het  volledige 
bedrag, dat méér bestanddelen heeft dan het brutoloon van de werknemer ; dat het immers 
een  brutobedrag  betreft  dat  aan  de  zelfstandige  gestort  wordt,  dat  laatstgenoemde  de 
bedrijfsvoorheffing  en zijn  socialezekerheids[bijdragen]  op dat  bedrag als  zelfstandige 
moet doorstorten, welk bedrag echter ook moet dienen om zijn diverse kosten te dekken ;

Dat  (verweerster)  haar  twee  ‘zelfstandige  medewerkers’  een  forfaitair  loon  van 
500 BEF per uur uitbetaald heeft ;

Dat zij de twee betrokken werknemers op 1 augustus 1991 enkel een bruto uurloon van 
303,40 BEF  in rekening wil toekennen;

(...) Dat het (arbeids)hof, samen met het openbaar ministerie, oordeelt dat artikel 22bis, 
eerste lid, moet worden toegepast, aangezien het geenszins onmogelijk is het bedrag van 
de bijdragen te bepalen, maar het bedrag ervan enkel moet worden bepaald op grond van 
een uurloon, dat makkelijk kan worden achterhaald door te verwijzen naar de krachtens de 
collectieve arbeidsovereen-komsten toegepaste loonschalen” ;

Artikel  22 van  de wet  van  27  juni  1969  (tot  herziening  van  de besluitwet  van  28 
december 1944 betreffende) de sociale zekerheid der werknemers luidt als volgt :

“Wanneer geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan” - wat te dezen 
het geval is -, “bepaalt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ambtshalve het bedrag van 
de verschuldigde bijdragen aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde gegevens, of na 
alle  daartoe  nuttig  geachte  inlichtingen  te  hebben  ingewonnen  bij  de  werkgever,  die 
verplicht is ze te verstrekken.

Van het  bedrag  van  de  aldus  vastgestelde  schuldvordering  wordt  de werkgever  bij 
aangetekende brief kennis gegeven”.

En artikel 22bis, eerste lid, preciseert :
“Als  geen  gegevens  bekend  zijn  over  de  lonen,  zal  voornoemde  Rijksdienst  zich 

baseren  op  de  voor  elke  bedrijfstak  of  categorie  van  werknemers  bij  collectieve 
arbeidsovereenkomst vastgestelde minimumlonen”.
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Te dezen stelt het arrest vast dat “verweerster haar twee zelfstandige medewerkers een 
forfaitair loon van 500 BEF per uur uitbetaald heeft”.

Er bestonden bijgevolg precieze gegevens over de lonen die aan de heren P. en M. zijn 
uitbetaald tijdens de betrokken periode.

Bijgevolg kon het bestreden arrest niet wettig beslissen dat het loon, op grond waarvan 
de  socialezekerheidsbijdragen  moeten  worden  berekend,  vastgesteld  moet  worden  op 
grond van een bruto uurloon van 303,40 BEF op datum van 1 augustus 1991, met verwij-
zing naar de loonschalen zoals zij waren bepaald in de collectieve arbeidsovereenkomsten 
van de sector (schending van de artikelen 22 en 22bis, eerste lid, van de wet van 27 juni 
1969).

(…)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 14, §1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening 

van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der 
werknemers, bepaalt dat de bijdragen voor sociale zekerheid worden berekend 
op grond van het loon van de werknemer ;

Dat volgens artikel 22bis, eerste lid, van die wet, als geen gegevens bekend 
zijn over de lonen, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zich zal baseren op de 
voor elke bedrijfstak of categorie van werknemers bij collectieve arbeidsover-
eenkomst vastgestelde minimumlonen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster de twee betrokken werk-
nemers een forfaitair bedrag van 500 BEF per uur betaalde;

Dat het evenwel, met toepassing van voormeld artikel 22bis, eerste lid, beslist 
de verschuldigde bijdragen te berekenen op grond van een minimumuurloon van 
303,40 BEF en niet op grond van het daadwerkelijk betaalde bedrag, op grond 
dat dit bedragen bevat die geen loon vormen ;

Overwegende dat uit de enige omstandigheid dat een gedeelte van het bedrag 
van 500 BEF geen loon vormt, niet kan worden afgeleid dat het arbeidshof over 
geen enkel gegeven beschikte om zelf het loon van de werknemer te bepalen ;

Dat,  bijgevolg,  het  arrest,  door  het  bij  voormeld  artikel  22bis,  eerste  lid, 
bepaalde minimumloon in aanmerking te nemen, die bepaling schendt ;

Dat het onderdeel gegrond is;
(…)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het bedrag van het loon van de 

twee werknemers vaststelt en de heropening van het debat beveelt ;
Verwerpt de vordering tot bindendverklaring van het arrest ;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest ;
Veroordeelt eiser in de kosten van de vordering tot bindendverklaring van het 

arrest ;
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Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-
rechter over ;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

14 november 2005 – 3° Kamer  –  Voorzitter:  de h. Echement, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Plas  – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaten  mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 594

2° KAMER - 15 november 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BEZWAREN - NIET INVERDENKINGGESTELDE VERDACHTE - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BEZWAREN - NIET INVERDENKINGGESTELDE VERDACHTE - BESCHIKKING - AARD - GEVOLG

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - NIET INVERDENKINGGESTELDE 
VERDACHTE - BESCHIKKING - AARD - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE BENADEELDE - 
ONTVANKELIJKHEID

4º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - BEHEER - OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ - 
SANERINGSMAATREGELEN - AARD

5º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - WEDERRECHTELIJK GESTORTE AFVAL - 
SANERINGSMAATREGEL - AARD - DOEL - GEVOLG

1º  Bij  gebrek  aan  inverdenkingstelling  door  het  openbaar  ministerie  of  de 
onderzoeksrechter  kan de raadkamer,  na  afloop van het  gerechtelijk  onderzoek,  niet 
beschikken over het bestaan van bezwaren tegen die verdachte. (Artt. 61bis en 127, Sv.)

2º  en  3°  De  niet-verwijzing  door  de  raadkamer  van  een  niet  inverdenkinggestelde  
verdachte tegen wie het gerechtelijk onderzoek bezwaren heeft aangetoond, houdt geen 
buitenvervolgingstelling in en staat er niet aan in de weg dat deze verdachte door de 
benadeelde rechtstreeks wordt gedagvaard1.2. (Artt. 61bis, 127, 128 en 182, Sv.)

4º De door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij bevolen saneringsmaatregelen houden 
geen rechterlijke beslissing in die enig gezag van gewijsde zou hebben of gelijk te stellen 
is met de in artikel 216bis Wetboek van Strafvordering bepaalde regeling van verval van  
de strafvordering mits betaling van een geldsom. (Artt. 23 tot 27, Ger.W.; Art. 216bis, Sv.; 
Artt. 37 en 54, Afvalstoffendecreet; Art. 8.1, B. Vl. Reg. 17 dec. 1997)

5º De verwijdering van de wederrechterlijk gestorte afval, als vorm van teruggave zoals 
bedoeld door artikel 44 Strafwetboek en artikel 161 Wetboek van Strafvordering, is een 
maatregel in het algemeen belang die, door het teniet doen van de materiële gevolgen 
van het misdrijf, ertoe strekt te verhinderen dat een met de wet strijdige toestand blijft  
bestaan en dat de overtreder het voordeel van de door hem begane overtreding behoudt;  
een reeds gedeeltelijk uitgevoerde sanering op bevel van het Bestuur kan de verdere 
verwijdering tot aan het volledig herstel niet verhinderen3. (Art. 44, Sw.; Art. 161, Sv.; Art. 

1 R. DECLERCQ, Onderzoeksgerechten, A.P.R., 1993, p. 79, nr 203 e.v.
2 Zie Cass., 15 maart 2005, AR P.05.0077.N met concl. advocaat-generaal WERQUIN, nr 161.
3 De verwijzing in het arrest naar de artikelen 146 en 149 Wetboek van Strafvordering in plaats van 



2242 HOF VAN CASSATIE 15.11.05 - Nr. 594 

149, Decr. Vl. Parlement 18 mei 1999; Artt. 37, 54 en 59, Afvalstoffendecreet; Art. 8.1, B. 
Vl. Reg. 17 dec. 1997)

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

ARREST

(A.R. P.05.0829.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 6 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie zes middelen voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
Overwegende dat de niet-inverdenkingstellling van een persoon door het open-

baar ministerie of de onderzoeksrechter,  na afloop van het gerechtelijk onder-
zoek, het bestaan van bezwaren niet uitsluit waarover de raadkamer evenwel, bij 
gebrek aan inverdenkingstelling, niet kan beschikken;

Dat de niet-verwijzing door de raadkamer van een verdachte tegen wie het 
gerechtelijk onderzoek bezwaren heeft aangetoond geen buitenvervolgingstelling 
inhoudt en niet  eraan in de weg staat  dat deze verdachte door de benadeelde 
rechtstreeks wordt gedagvaard;

Dat het middel faalt naar recht;
(...) 
6. Zesde middel
Overwegende dat door de Openbare Afvalstoffenmaatschappij bevolen sane-

ringsmaatregelen  geen  rechterlijke  beslissing  inhouden  die  enig  gezag  van 
gewijsde zou hebben noch gelijk te stellen is met de in artikel 216bis Wetboek 
van Strafvordering bepaalde regeling van verval van de strafvordering mits beta-
ling van een geldsom;

Overwegende dat  voor het  overige,  de verwijdering van de wederrechtelijk 
gestorte afval, als vorm van teruggave zoals bedoeld door artikel 44 Strafwet-
boek en de artikelen 146 en 149 Wetboek van Strafvordering, een maatregel is in 
het algemeen belang die, door het tenietdoen van de materiële gevolgen van het 
misdrijf, ertoe strekt te verhinderen dat een met de wet strijdige toestand blijft 
bestaan en dat de overtreder het voordeel van de door hem begane overtreding 

naar het artikel 161 Wetboek van Strafvordering lijkt op een materiële vergissing te berusten.
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behoudt;  dat  een  reeds  gedeeltelijk  uitgevoerde  sanering  op  bevel  van  het 
Bestuur de verdere verwijdering tot aan het volledig herstel niet kan verhinderen;

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

15  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Goethals    – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten  mrs. P. Aerts, Gent en De Gryse.

Nr. 595

2° KAMER - 15 november 2005

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN VORIGE STAAT - 
MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE RECHTER - DOEL - GRONDSLAG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN VORIGE STAAT - 
MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE RECHTER - GRONDSLAG - MISDRIJF - VOORWAARDE

1º De herstelvordering die strekt tot afdwinging van de stedenbouwregels in de gevallen 
waarin die regels worden overtreden, heeft in dit opzicht niet zozeer een bepaald misdrijf  
als grondslag, maar wel de stedenbouwkundige verplichting die moet worden nageleefd 
en waarvan de niet-naleving ook strafrechtelijk wordt gesanctioneerd1. (Artt. 149, 150 en 
151, Decr. Vl. Parl. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)

2º De herstelvordering kan worden gegrond op het misdrijf van het uitvoeren van werken of 
het  oprichten  van  constructies  zonder  of  in  strijd  met  een  stedenbouwkundige 
vergunning, dat een zelfstandig misdrijf uitmaakt dat onderscheiden is van het misdrijf  
van instandhouding, zonder dat het herstel ook zou moeten worden gebaseerd op grond 
van het ten laste gelegde misdrijf van instandhouding23. (Artt. 149, 150 en 151, Decr. Vl. 
Parl. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening)

(V.)

ARREST

(A.R. P.05.0830.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 mei 2005 gewezen door het 

1 Over het juridisch statuut van de herstelvordering in het algemeen: zie de conclusie van advocaat-
generaal De SWAEF bij Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, nr 96.
2 Ibid..
3 Cass., 7 okt. 2003.N, AR P.03.0260.N, nr 481.
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Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  stelt  in een memorie één middel  voor.  Die memorie is  aan dit  arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
Overwegende  dat  de  herstelvordering  strekt  tot  handhaving  van  de  regels 

inzake stedenbouw;
Dat die handhaving bestaat in de afdwinging van de stedenbouwregels in die 

gevallen waarin die regels worden overtreden;
Dat in dit opzicht de grondslag van de herstelvordering niet zozeer een bepaald 

misdrijf is, maar wel de stedenbouwkundige verplichting die moet worden nage-
leefd en waarvan de niet-naleving ook strafrechtelijk wordt gesanctioneerd;

Dat het tenietdoen van de materiële gevolgen van het misdrijf, wat ook de aard 
van dit misdrijf is, verhindert dat een met de wet strijdige toestand blijft bestaan 
en dat de overtreder het voordeel van de door hem begane overtreding behoudt;

Overwegende dat het uitvoeren van werken of het oprichten van constructies 
zonder  of  in  strijd  met  een  stedenbouwkundige  vergunning  een  zelfstandig 
misdrijf uitmaakt dat onderscheiden is van het misdrijf van instandhouding en dit 
evenzeer  de goede  ruimtelijke ordening aantast;  dat  de herstelvordering aldus 
kan  worden  gegrond  op  het  misdrijf  van  het  uitvoeren  van  werken  of  het 
oprichten  van  constructies  zonder  of  in  strijd  met  een  stedenbouwkundige 
vergunning, zonder dat het herstel ook zou moeten worden gebaseerd op grond 
van het ten laste gelegde misdrijf van instandhouding; dat de onontvankelijkheid 
van de herstelvordering op grond van het ene misdrijf niet noodzakelijk ook de 
onontvankelijkheid op grond van het andere misdrijf tot gevolg heeft;

Dat het middel faalt naar recht;
B. Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
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,

Verwerpt het cassatieberoep;

Veroordeelt de eiser in de kosten.

15  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Goethals    – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advo-
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caat-generaal – Advocaten  mrs. P. Flamey, Antwerpen en M. Peeters, Dendermonde.

Nr. 596

2° KAMER - 15 november 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VOLLEDIGHEID VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - BEGRIP

2º ONDERZOEKSRECHTER - GERECHTELIJK ONDERZOEK - INVERDENKINGGESTELDE - GEEN 
VERHOOR - GEVOLG VOOR DE REGELMATIGHEID VAN HET ONDERZOEK

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - INVERDENKINGGESTELDE - GEEN 
VERHOOR DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEVOLG

4º ONDERZOEKSRECHTER - GERECHTELIJK ONDERZOEK - INVERDENKINGGESTELDE - GEEN 
VERHOOR - GEVOLG

1º  Wanneer de raadkamer met  toepassing van artikel  127 Wetboek van Strafvordering 
oordeelt  over  de  volledigheid  van  het  gerechtelijk  onderzoek,  levert  dit  geen 
onregelmatigheid, verzuim of nietigheid op als bedoeld in artikel 131, § 1, van hetzelfde  
wetboek,  of  met  betrekking  tot  de  verwijzingsbeschikking,  of  een  grond  van  niet-
ontvankelijkheid van de strafvordering. (Artt. 127, 131, § 1 en 135, Sv.)

2º De afwezigheid van verhoor van een inverdenkinggestelde door de onderzoeksrechter  
levert geen onregelmatigheid, verzuim of nietigheid op als bedoeld in artikel 131, § 1, 
Wetboek van Strafvordering. (Art. 131, § 1, Sv.)

3º en 4° Het enkele feit dat een inverdenkinggestelde niet door de onderzoeksrechter is 
verhoord,  levert  geen  miskenning  van  het  recht  van  verdediging  op1.(Algemeen 
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(B. e.a. T. VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering voor wie optreedt de Vlaamse minister van 
Mobiliteit, Openbare werken en Energie))

ARREST

(A.R. P.05.1192.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest,  op 30 juni 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen elk in een memorie drie identieke middelen voor. Die memo-

ries zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof

1 Cass., 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288; Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1148.N, nr 97.
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(...) 
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel aanvoert dat het arrest de conclusie van de eisers 

met betrekking tot de miskenning van hun recht van verdediging wegens afwe-
zigheid van verhoor door de onderzoeksrechter niet onderzoekt, maar nalaat te 
preciseren welk desbetreffende hun specifiek verweer was;

Dat het middel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de afwezigheid van verhoor van een inverdenkinggestelde 

door  de  onderzoeksrechter  geen  onregelmatigheid,  verzuim  of  nietigheid  als 
bedoeld in artikel 131, § 1, Wetboek van Strafvordering oplevert;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende  dat  het  arrest  op  grond  van  de  in  het  middel  weergegeven 

redenen wettig kan oordelen dat het recht van verdediging van de eisers wegens 
de afwezigheid van verhoor door de onderzoeksrechter niet is miskend;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende dat  het  enkele feit  dat  een inverdenkinggestelde  niet  door de 

onderzoeksrechter is verhoord, geen miskenning van het recht van verdediging 
oplevert;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat het middel, in zoverre het betrekking heeft op de volledig-

heid van het gerechtelijk onderzoek, geen verband houdt met de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep, mitsdien geen antwoord behoeft;

(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

15  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Maffei   – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. De Gryse.

Nr. 597

2° KAMER - 15 november 2005

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT HUISZOEKING - 
AARD - DOEL - GEVOLG

2º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSDAAD - BEVEL TOT HUISZOEKING - AARD - DOEL

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 12 - 
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STRAFVERVOLGING - WETTIGHEIDSBEGINSEL - ONDERZOEKSDAAD - BEVEL TOT HUISZOEKING - 
VORMVEREISTEN - TOETSING DOOR DE RECHTER

4º BEWIJS IN STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - HUISZOEKINGSBEVEL - NIET-
NALEVING VAN DE VORMVEREISTEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

1º en 2° Een bevel  tot  huiszoeking is geen daad van jurisdictie  maar beoogt enkel  de  
uitvoering  van  de  beslissing  tot  huiszoeking  zodat  de  rechter  de  akte  waarbij  een 
huiszoekingsbevel wordt verleend kan uitleggen en verbeteren1. (Art. 15, Gw. 1831; Artt. 
87, 88 en 89bis, Sv.)

3º en 4° Artikel 12, tweede lid, Grondwet sluit niet uit dat de rechter, in geval van niet-
naleving van een wettelijk voorgeschreven vormvereiste van een huiszoekingsbevel, kan 
oordelen of het uit de huiszoeking verkregen bewijs al dan niet rechtsgeldig is2.(Art. 12, 
Gw. 1994)

(A.)

ARREST

(A.R. P.05.1275.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 10 augustus 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Dirk Debruyne 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. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
1.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat een bevel tot huiszoeking geen daad van jurisdictie is maar 

enkel de uitvoering van de beslissing tot huiszoeking beoogt;
Overwegende  dat  de  rechter  de  akte  waarbij  een  huiszoekingsbevel  wordt 

verleend, kan uitleggen en verbeteren;
Dat het onderdeel uitgaat van een andere rechtsopvatting, mitsdien faalt naar 

recht;
1.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest met betrekking tot het huiszoekingsbevel betref-

fende de woning gelegen te Antwerpen, Steenlandstraat  17, eerste verdieping, 
oordeelt,  eensdeels,  dat  de  vermelding  "onbekend"  als  mandaathouder  in  het 

1 R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluvwer uitgevers, 2003, p.225, nr.428. 
2 Cass., 14 okt. 2003, AR P.03.0762.N, nr 499 met conclusie van advocaat-generaal De SWAEF.
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huiszoekingsbevel  een materiële  vergissing is  daar  het  duidelijk de bedoeling 
was een aanwijzing te zijn voor de persoon welke de te onderzoeken feiten zou 
hebben  gepleegd,  anderdeels,  zoals  blijkt  uit  het  bijhorende  kantschrift,  de 
opdracht gericht was aan de "lokale recherche Antwerpen";

Overwegende dat het arrest verder oordeelt dat "waar de onderzoeksrechter in 
zijn mandaat  voor zoeking te Antwerpen, Waterbaan 100, uitsluitend melding 
maakt van de 'lokale recherche Antwerpen', duidelijk is dat daarin bedoeld wordt 
de dienstdoende officier van gerechtelijke politie";

Overwegende  dat  het  arrest  aldus  van  de  beide  huiszoekingsbevelen  een 
uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
2.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel enkel de regelmatigheid van het huiszoekings-

bevel aanvecht, mitsdien niet gericht is tegen het arrest;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 12, tweede lid, Grondwet niet uitsluit dat de rechter 

in geval  van niet-naleving van een wettelijk voorgeschreven vormvereiste van 
een  huiszoekingsbevel,  kan  oordelen  of  het  uit  de  verrichte  huiszoeking 
verkregen bewijs al dan niet rechtsgeldig is;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende  dat  vermits  het  onderdeel  berust  op  een  onjuiste  juridische 

onderstelling, de prejudiciële vraag niet moet worden gesteld;
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.

15  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Debruyne    – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advo-
caat-generaal – Advocaten: J. Kerkhofs, Gent en C. Slabbaert, Antwerpen. 

Nr. 598

2° KAMER - 16 november 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
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ARTIKEL 34 - ALCOHOLINTOXICATIE - WERKING IN DE TIJD - VERVAL VAN HET RECHT TOT 
STUREN - ZWAARSTE STRAF - BEGRIP

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WEGVERKEER - ALCOHOLINTOXICATIE - 
VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN - ZWAARSTE STRAF - BEGRIP

1º  en  2°  Volgens  de  nieuwe  wet  van  7  februari  2003  zijn  de  gevangenisstraf  en  de  
geldboete  die  de  alcoholintoxicatie  als  bedoeld  bij  art.  34,  §  2,  1°,  Wegverkeerswet 
bestraffen, in het geval van nieuwe herhaling, gelijk gebleven aan de oude straffen, maar  
de nieuwe wet houdt niettemin een zwaardere straf in om reden van het hogere minimum  
van de vervallenverklaring waarin zij voorziet en het voortaan verplichte karakter ervan. 

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE NEUFCHATEAU T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1688.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 1 december 2004 door 

de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau in hoger beroep is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert een middel aan in een verzoekschrift, memorie genaamd, waarvan 

een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het middel :
Overwegende dat de appelrechters de telastlegging bewezen verklaren van op 

19 april 2003 het in artikel 34, §2, 1°, van de Wegverkeerswet bepaalde misdrijf 
te  hebben  gepleegd,  met  de  omstandigheid  dat  het  voormelde  misdrijf  is 
gepleegd in staat van nieuwe herhaling binnen drie jaar na een tweede veroorde-
ling, met toepassing van het voormelde artikel 34 of het artikel 35 van dezelfde 
wet;

Dat  zij  verweerder  tot  een  enkele  geldboete  veroordelen  van  400  euro, 
gebracht op 2000 euro, met gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging, of tot een 
vervangende gevangenisstraf  van drie maanden,  en verklarend dat  zij  de arti-
kelen 36, tweede lid, en 38 toepassen in de vroegere versie van de voormelde 
wet vóór de wijziging ervan door de Wet van 7 februari 2003 houdende verschil-
lende bepalingen inzake verkeersveiligheid, tegen hem een verval van het recht 
tot  sturen  van  drie  maanden  uitspreken  en  zeggen,  met  wijziging  van  het 
beroepen vonnis, dat er geen grond is om het herstel in het recht tot sturen afhan-
kelijk te maken van het slagen voor een theoretisch en praktisch examen en een 
geneeskundig en psychologisch onderzoek;

Overwegende dat het middel kritiek oefent op die laatste beschikking van het 
bestreden vonnis, waarbij het aanvoert dat de appelrechters het nieuwe artikel 38, 
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§ 4, vierde lid, van de Wegverkeerswet dienden toe te passen, volgens welk het 
herstel in het recht tot sturen, in het geval van overtreding van artikel 36, afhan-
kelijk is van het slagen voor een geneeskundig en psychologisch onderzoek;

Overwegende dat naar luid van artikel 2, tweede lid, van het 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  vóór  de  inwerkingtreding  van  de  voormelde  wet  van  7 
februari 2003, het misdrijf dat in het voormelde artikel 34, § 2, 1°, is bepaald, 
gepleegd in staat van nieuwe herhaling, strafbaar was met een gevangenisstraf 
van een maand tot twee jaar en een geldboete van 400 tot 5000 euro vermeerderd 
met de opdeciemen of slechts met één van die straffen,  terwijl  de voormelde 
straffen konden worden verdubbeld, naast een facultatieve straf van verval van 
het recht tot sturen gedurende minstens acht dagen die kon worden uitgesproken 
voor een duur van meer dan vijf jaar of ten definitieve titel, en de rechter het 
herstel in het recht tot sturen afhankelijk kon maken van het slagen voor één of 
meerdere theoretische en praktische examens, en geneeskundige of psychologi-
sche onderzoeken; 

Dat vanaf 1 maart 2004, de datum van de inwerkingtreding van de wet van 7 
februari 2003, ditzelfde misdrijf gepleegd in dezelfde staat van nieuwe herhaling 
strafbaar is met een gevangenisstraf van een maand tot twee jaar en een geld-
boete van 400 tot 5000 euro vermeerderd met de opdeciemen of slechts met één 
van die straffen,  terwijl de voormelde straffen kunnen worden verdubbeld,  en 
met een verplicht verval van het recht tot sturen van minstens drie maanden en 
hoogstens  vijf  jaar  of ten definitieve titel,  waarbij  het  herstel  in het  recht  tot 
sturen  verplicht  afhankelijk  is  van  het  slagen  voor  een  geneeskundig  en  een 
psychologisch onderzoek;

Dat wegens de verlengde minimumduur van het verval en het verplichte en 
niet langer facultatieve karakter van die straf, de nieuwe straf zwaarder is dan de 
wettelijk bepaalde straf op de dag van de overtreding, zijnde op 19 april 2003;

Overwegende dat de appelrechters bijgevolg hun beslissing om de oude wet 
toe te passen naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En  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
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

16  november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal. 
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Nr. 599

2° KAMER - 16 november 2005

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - ONDERZOEKSGERECHTEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
MISKENNING

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - MISKENNING

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSGERECHTEN - VERMOEDEN VAN 
ONSCHULD - MISKENNING

1º, 2°, 3° en 4°  De kamer van inbeschuldigingstelling die op verwijzing uitspraak doet over 
de grond zelf van de strafvordering, miskent aldus het vermoeden van onschuld. 

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0817.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 15 april 2005 op verwij-

zing is gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldiging-
stelling, ten gevolge van een arrest van 8 oktober 2003 van het Hof van Cassatie. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser, zonder berusting, afstand doet van zijn cassatieberoep 

op grond dat het niet ontvankelijk is aangezien het voorbarig is; 
Maar overwegende dat het middel de miskenning aanvoert door de bestreden 

beslissing van het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het vermoeden 
van onschuld;

Dat het rechtstreeks cassatieberoep dat het Hof opdraagt een onregelmatigheid 
waarmee het verwijzingsarrest zou zijn aangetast te onderzoeken, ontvankelijk 
is;

Dat de afstand bijgevolg door dwaling is aangetast, zodat er geen grond is om 
akte ervan te verlenen;

Over het middel :
Overwegende dat eiser aan de appelrechters waarbij de regeling van de rechts-

pleging  is  aanhangig  gemaakt,  verwijt  dat  zij  zich  de  bevoegdheden  van  het 
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vonnisgerecht hebben toegeëigend door nu al te beslissen dat de telastleggingen 
bewezen zijn; dat eiser hieruit een miskenning van het vermoeden van onschuld 
afleidt dat is vastgelegd in artikel 6.2 van het Europees Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden en een schending 
van de artikelen 128, 130 en 135 van het Wetboek van Strafvordering;

Overwegende  dat  het  arrest  vermeldt  "dat  uit  de  onderzoeks-verrichtingen, 
inzonderheid de verklaringen van C. A., die door deze van E. V. D. W. worden 
bevestigd, blijkt dat [eiser] de valse stukken heeft doen opmaken die in telastleg-
ging B staan vermeld; dat [eiser], bij een geschrift van 30 mei 1995 en door de 
schriftelijke mededeling, via zijn advocaten, van sommige van de valse stukken 
die in de telastleggingen A en B zijn opgenomen, bij de gerechtelijke overheid 
valse feiten,  met name valse corruptie van magistraten en ambtenaren van de 
Staatsveiligheid (telastleggingen D.1 en D.2) heeft aangegeven; dat men in het 
licht  van  de  gegevens  die  in  de  loop  van  het  strafrechtelijk  onderzoek  zijn 
vergaard, in de huidige stand van de rechtspleging mag oordelen dat [eiser] de 
valse  stukken  die  in  de  telastlegging  A  zijn  vermeld,  heeft  doen  opmaken, 
gebruik heeft gemaakt van de valse stukken die in de telastleggingen A en B zijn 
opgenomen, terwijl hij perfect wist dat die vals waren, met bedrieglijk opzet o.m. 
om valselijk te doen geloven dat hij het voorwerp uitmaakte van onwettelijke 
maatregelen uitgaande van bepaalde gerechtelijke overheden en van de Staats-
veiligheid (telastleggingen A en B) en met het oogmerk de burgerlijke partijen 
schade toe te brengen (telastlegging A) en valse feiten met kwaad opzet aan de 
gerechtelijke overheid heeft aangegeven (telastleggingen D.1 en D.2)";

Overwegende dat de appelrechters aldus uitspraak doen over de grond zelf van 
de strafvordering en het vermoeden van onschuld miskennen;

Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de stukken die door 

eiser op de terechtzitting van 16 november 2005 zijn neergelegd, d.i. buiten de 
termijn die bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering is bepaald;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet in zake van eiser;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Laat de kosten ten laste van de Staat;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 

inbeschuldigingstelling.

16  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  de Codt.  – Gelijkluidende conclusie  van de h.  Genicot,  advocaat-
generaal – Advocaat:  P. Wouters, Luik.
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Nr. 600

2° KAMER - 16 november 2005

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VERVOLGDE PERSONEN - VORDERING - VERZUIM - GEVOLG

2º ONDERZOEKSRECHTER - AANHANGIGMAKING - RAADKAMER - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - VERVOLGDE PERSONEN - VORDERING - VERZUIM - GEVOLG

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VERVOLGDE PERSONEN - VORDERING - 
VERZUIM - GEVOLG

1º  ,  2°  en  3°  Wanneer  de  strafvordering  eveneens  tegen anderen werd  ingesteld  dan 
diegenen die in de vordering van het O.M. staan vermeld, en de raadkamer alleen t.a.v.  
die  laatsten  heeft  gewezen,  blijft  de  zaak,  in  voorkomend  geval,  aanhangig  bij  de 
onderzoeksrechter wat de anderen betreft die niet in de vordering staan vermeld, en het 
verzuim van de raadkamer t.o.v. hen wordt niet bestraft door haar beslissing over de  
regeling van de rechtspleging teniet te doen1

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1050.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert  een middel aan in een memorie,  waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat eiser het bestreden arrest verwijt, alsook de beschikking tot 

buitenvervolgingstelling die door dat  arrest  wordt  bevestigd,  dat  het  zich niet 
heeft uitgesproken over de telastleggingen betreffende twee misdrijven, die hij in 
één van zijn klachten met burgerlijke partijstelling, aan een derde had ten laste 
gelegd;

Overwegende dat wanneer de raadkamer alleen uitspraak heeft gedaan over de 
inverdenkinggestelden  die  in  de  vordering  van  het  openbaar  ministerie  staan 
vermeld, ofschoon de strafvordering eveneens tegen andere personen was inge-
steld,  hun  zaak,  in  voorkomend  geval,  aanhangig  blijft  voor  de  onderzoeks-
rechter;

1R. DECLERCQ, “Procédure pénale”, R.P.D.B., bijlage Dl. IX, 2004, p. 551-552, nrs 716 en 717; Luik 
(k.i.)  30  april  2003,  J.T.  2003,  p.  436  en meer  bepaald  p.  442;  Vgl.  Henri-D.  BOSLY -  Damien 
VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2003, p. 703. 
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Dat het verzuim dat door eiser is aangeklaagd dus niet wordt bestraft door de 
beslissing over de regeling van de rechtspleging nietig te verklaren, maar wordt 
hersteld door een nieuwe vaststelling van de zaak voor de raadkamer zodat die 
haar rechtsmacht volledig kan uitputten door, als daar grond voor is, een aanvul-
lende beschikking te wijzen;

Dat het middel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de stukken die door 

eiser op de terechtzitting van 16 november 2005 zijn neergelegd, dus buiten de 
termijnen die bij artikel 420bis van het Wetboek van Strafvordering zijn bepaald;

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

16  november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  de Codt.  – Gelijkluidende conclusie  van de h.  Genicot,  advocaat-
generaal – Advocaat:  Wouters.

Nr. 601

2° KAMER - 16 november 2005

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TERECHTZITTING - UITSPRAAK - OPENBAAR MINISTERIE

2º OPENBAAR MINISTERIE - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TERECHTZITTING - UITSPRAAK

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
TERECHTZITTING - UITSPRAAK - OPENBAAR MINISTERIE

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- OPENBAARHEID - OPENBAAR MINISTERIE

1º,  2°,  3°  en  4°  De  regel  betreffende  de  uitspraak  van  de  vonnissen  in  openbare 
terechtzitting is alleen van toepassing op de vonnisgerechten van de Rechterlijke Orde 
en geen enkele wettelijke bepaling schrijft de aanwezigheid van het O.M. voor op het  
ogenblik dat de beslissingen van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
worden gewezen. (Art. 149, Gw. 1994)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1257.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  beslissing,  op  30  augustus  2005 
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gewezen door de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling van het 
rechtsgebied van het Hof van Beroep te Bergen. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vier middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
Over het tweede middel :
Overwegende dat de regel betreffende de uitspraak van de vonnissen in open-

bare terechtzitting, die in artikel 149 van de Grondwet is opgenomen, alleen van 
toepassing is op de vonnisgerechten van de Rechterlijke Orde en geen enkele 
wettelijke bepaling de aanwezigheid van het openbaar ministerie voorschrijft op 
het  ogenblik  dat  de beslissingen  van  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke 
invrijheidstelling worden gewezen;

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

16 november  2005  –  2°  Kamer   –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Close. – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. J-M. Flagothier, Brussel.

Nr. 602

2° KAMER - 16 november 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3.E - ONDERZOEKSRECHTER

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - VERHOOR - ONDERZOEKSRECHTER - TOLK

3º ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR - TAALGEBRUIK - TOLK

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - ONDERZOEKSRECHTER - VERHOOR - TAALGEBRUIK - 
TOLK

1º  Art.  6.3,  e,  E.V.R.M.,  is  niet  van  toepassing  op  het  verhoor  dat  door  de 
onderzoeksrechter wordt afgenomen. 
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2º,  3°  en  4°  Wanneer  de  onderzoeksrechter  bij  een  verhoor  een  beroep  doet  op  de  
medewerking van een tolk, is deze beëdigd of ingezworen zodra hij voor de rechter de 
eed, die bij art. 332 Sv. is bepaald, heeft afgelegd; wanneer het proces-verbaal van het 
verhoor die eedaflegging vaststelt, vermeldt het de hoedanigheid van de tolk1.  (Artt. 31, 
tweede lid, Taalwet Gerechtszaken; Artt. 47bis, 5° en 332, Sv.)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1402.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert drie middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van artikel 

6.3, e, van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden dat niet van toepassing is op het verhoor dat door de 
onderzoeksrechter wordt afgenomen, faalt naar recht;

Overwegende dat, voor het overige, artikel 31, tweede lid, van de Wet van 15 
juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken de onderzoeksmagi-
straat verplicht, bij alle verhoren, een beroep te doen op een beëdigde tolk indien 
hij de taal waarvan de partijen zich bedienen niet kent; dat artikel 40, eerste lid, 
van die wet deze regel op straffe van nietigheid voorschrijft;

Overwegende dat artikel 47bis, 5°, van het Wetboek van Strafvordering, voor-
schrijft dat indien een beroep wordt gedaan op een tolk omdat de ondervraagde 
persoon zich in een andere taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, 
die tolk beëdigd moet zijn en zijn identiteit en hoedanigheid worden vermeld;

Overwegende dat wanneer de onderzoeksrechter bij een verhoor een beroep 
doet op de medewerking van een tolk, deze beëdigd of ingezworen is in de zin 
van die bepalingen aangezien hij voor de rechter de eed, die bij artikel 332 van 
het Wetboek van Strafvordering is bepaald, heeft afgelegd om trouw het gezegde 
te vertalen dat moet worden overgebracht aan degenen die een verschillende taal 
spreken; dat wanneer het proces-verbaal van het verhoor die eedaflegging vast-
stelt, het overeenkomstig voormeld artikel 47bis, 5°, de hoedanigheid van de tolk 
vermeldt;

1 Zie Cass., 16 sept. 1998, J.L.M.B., 1998, III, p. 1340 e.v.; Cass., 19 maart 1991, AR 5417, nr 381; 
Henry-D. Bosly - Damien VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, 4de uitg. 2005, p. 115..
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Dat het middel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende ten slotte dat het arrest, met de overwegingen die zijn weerge-

geven in het middel, de conclusie van eiser beantwoordt en zijn beslissing dat het 
proces-verbaal van verhoor van eiser door de onderzoeksrechter, dat aan de afle-
vering van het bevel tot aanhouding voorafging, niet door nietigheid is aangetast 
regelmatig met redenen omkleedt;

Dat het middel, in dat opzicht, feitelijke grondslag mist;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

16 november  2005  –  2°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: mevr. Velu  – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. K. Bilge, Brussel.

Nr. 603

1° KAMER - 17 november 2005

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - DOUANEAMBTENAREN - 
ONDERZOEKSBEVOEGDHEDEN - DRAAGWIJDTE

2º BELASTING - ALLE BELASTINGEN - GEMENE BEPALINGEN - FISCALE ADMINISTRATIE - 
ONDERZOEK - RECHTMATIG VERKREGEN INLICHTINGEN - AANWENDING - DRAAGWIJDTE

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE - BEWIJSVOERING - ONDERZOEK DOOR ANDERE 
FISCALE ADMINISTRATIE - RECHTMATIG VERKREGEN INLICHTINGEN - AANWENDING - DRAAGWIJDTE

4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
BEWIJSVOERING — ALGEMEEN - ONDERZOEK DOOR ANDERE FISCALE ADMINISTRATIE - 
RECHTMATIG VERKREGEN INLICHTINGEN - AANWENDING - DRAAGWIJDTE

5º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - BEWIJSVOERING - 
ONDERZOEK DOOR ANDERE FISCALE ADMINISTRATIE - RECHTMATIG VERKREGEN INLICHTINGEN - 
AANWENDING - DRAAGWIJDTE

1º Een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen die regelmatig is belast  
met  een  controle  of  een  onderzoek  in  verband  met  de  toepassing  van  de  
douanewetgeving,  is  gemachtigd  om  naar  aanleiding  van  een  dergelijke  controle  of  
onderzoek met de onderzoeksmiddelen eigen aan de douanewetgeving inlichtingen in te  
zamelen die dienstig zijn voor de juiste heffing van de andere door de gecontroleerde  
persoon verschuldigde belastingen1.(Art. 210, § 3, A.W.D.A.)

2º, 3°, 4° en 5°  De inlichtingen en gegevens die tijdens een onderzoek door een fiscale  
administratie  rechtmatig werden verkregen, kunnen gebruikt  worden door een andere 
fiscale administratie met het oog op het vestigen van een andere belasting ten laste van  

1 Zie de concl. van het O.M.
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de gecontroleerde persoon of ten laste van een andere belastingplichtige2. (Art. 210, §§ 2 
en 3, A.W.D.A.; Art. 93quaterdecies, §§ 2 en 3, W.B.T.W.; Artt. 335 en 336, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën   T. S. en R.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs: 
1. De feiten.
 De opsporingsinspectie Antwerpen, controle III van de Administratie van Douane en 

Accijnzen vroeg aan de politierechter te Antwerpen machtiging om de huizen, erven en 
panden gelegen te Berchem, Fruithoflaan 118, elfde verdieping, betrokken door de heer B, 
te betreden teneinde er sluiks ingevoerde goederen vanuit Zwitserland op te zoeken. Bij 
beschikking van 15 oktober 1991 verleende de politierechter de machtiging tot visitatie 
aan de heer C. Van Herck, verificateur ad interim en aan zijn adjuncten, met bijstand van 
de heer W. Gijsens, hoofdcontroleur bij de bijzondere belastingsinspectie.

De huisvisitatie gebeurde op 17 oktober 1991 en voor de behoeften van het onderzoek 
werden diverse documenten in beslag genomen, die werden geïnventariseerd. 

Tijdens het onderzoek werden geen douaneovertredingen vastgesteld en werd er dan 
ook geen proces-verbaal opgesteld.

De opsporingsinspectie der douane en accijnzen gaf echter wel inzage aan de B.B.I. van 
alle  akten,  stukken,  registers  en  bescheiden  die  in  haar  bezit  waren  ingevolge  deze 
huisvisitatie.

Na een verder onderzoek van deze documenten bracht de bijzondere belastinginspectie 
Brugge een plaatsbezoek aan de B.V.B.A. Munosan België en werden tevens bijkomende 
inlichtingen gevraagd.

Op 24 januari 1995 stelde de Bijzondere Belastinginspectie van Brugge proces-verbaal 
op. Hieruit blijkt dat tussen de door de opsporingsinspectie der douane en accijnzen in 
beslag genomen documenten fotocopies van leveringsnota’s werden teruggevonden die 
door de B.V.B.A. Munosan België waren uitgereikt, doch door haar niet waren bewaard.

Bij vergelijking tussen de leveringnota’s en de verkoopfacturen werd vastgesteld dat de 
leveringsnota’s slechts gedeeltelijk terug te vinden waren in de verkoopsfacturen en dat 
goederen,  die  voor  een  totale  waarde  van  6.045.838  BEF  waren  opgenomen  in  de 
leveringsnota’s niet terug te vinden waren in de verkoopsfacturen.

Op grond van deze vaststellingen werd van de B.V.B.A. Munosan België 6.045.838 
BEF x 19 %, zijnde een bedrag van 1.148.709 BEF als BTW gevorderd en 2.297.418 BEF 
als boete, waarvoor op 30 maart 1995 een dwangbevel werd uitgevaardigd.

2. Beslissing van de eerste rechter en van de appèlrechters.
De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen stelde vast dat uit geen enkel element van 

het dossier bleek dat de B.B.I.-ambtenaren reeds van bij het begin betrokken waren bij het 
onderzoek  in  het  kader  van  hun  bevoegdheden  op  het  gebied  van  B.T.W.  en  directe 
belastingen. Naar het oordeel van de rechtbank was het duidelijk dat de B.B.I.-ambtenaren 
in  het  begin  van  het  onderzoek  slechts  bijstand  verleenden  in  het  kader  van  hun 
douanebevoegdheden. Uit de inventaris van 17 oktober 1991 en uit het proces-verbaal van 
24 januari 1995 van de vierde inspectie van de B.B.I. te Brugge blijkt duidelijk dat alle 
documenten door de ambtenaren van de administratie der douane en accijnzen werden in 
beslag genomen. De eerste rechter achtte het bewezen dat deze documenten niet op het 
gebied van B.T.W. en directe belastingen werden in beslag genomen, doch wel  in het 
kader van douanebevoegdheden.

2 Ibid.
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De eerste rechter legt er de nadruk op dat, hoewel de BBI-ambtenaren belast zijn met 
de controle van diverse belastingwetgevingen, de doelgebondenheid van de in het kader 
van  een  onderzoek  verleende  bevoegdheid  ook  voor  hen  onverminderd  blijft  gelden. 
Vermits zowel de douaneambtenaren als de BBI-ambtenaren gemachtigd waren tot een 
huisvisitatie  op  grond  van  de  artikelen  188,  197  en  198  A.W.D.A.  waren  hun 
onderzoeksbevoegdheden dan ook enkel toegekend voor  de controle inzake douane en 
accijnzen.  De  eerste  rechter  oordeelde  dat  het  onderzoek  regelmatig  werd  ingesteld 
(omdat het kaderde in een onderzoek naar mogelijke sluikinvoer) en dat de huisvisitatie 
werd verricht voor een controle inzake douane en accijnzen.

De  uitwisseling  door  de  administratie  der  douane  en  accijnzen  van  de  tijdens  het 
onderzoek  bekomen  inlichtingen  aan  de  BTW-administratie  werd  echter  onregelmatig 
geacht. Uit artikel 210, §3 A.W.D.A. zou volgen dat de administratie dient aan te tonen 
dat  de  persoon bij  wie  zij  het  onderzoek inzake  douane en accijnzen voerden,  en de 
persoon lastens wie zij inlichtingen met betrekking tot een andere belasting opzochten of 
inzamelden  dezelfde  is.  Uit  de  tekst  van  de  wet  zelf  zou  blijken  dat  het  begrip 
“gemeenschappelijk navorsingmiddel” evenwel beperkt is tot de belastingen verschuldigd 
door een natuurlijke of rechtspersoon bij wie de controle of het onderzoek wordt gedaan. 
Indien er geen recht op onderzoek bestaat met het oog op de heffing van een bepaalde 
belasting  verschuldigd  door  een  ander  persoon  dan  die  bij  wie  het  onderzoeksrecht 
rechtmatig wordt uitgeoefend, kan de betrokken administratie met het oog op de heffing 
van een andere belasting ervan geen mededeling doen aan de partner-administraties.

De rechtbank beoordeelt de courante praktijk om inzake douane en accijnzen over te 
gaan  tot  inbeslagname  van  documenten  die  dan overgemaakt  worden  aan  de  partner-
administraties. Voor zover deze documenten betrekking hebben op de persoon bij wie de 
huiszoeking wordt  gedaan, wordt  het recht tot mededeling rechtmatig uitgeoefend.  Dit 
zou echter niet het geval zijn, mochten de in beslag genomen en meegedeelde documenten 
vreemd zijn aan de persoon bij wie de huiszoeking is gebeurd. 

De rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen sprak bijgevolg de nietigverklaring van 
het dwangbevel uit.

De appèlrechters oordelen dat de “motieven van de eerste rechter ten volle overeind 
blijven” en hebben ze aangevuld met enkele bijkomende motieven. Zij oordelen dat de 
regelmatige aanwezigheid van de BBI-ambtenaren bij de uitvoering van de huisvisitatie 
het karakter van het onderzoek niet wijzigt.  Zowel uit het verzoek tot machtiging van 
visitatie  als  uit  de  machtiging  zelf  blijkt  onomstotelijk  dat  het  onderzoek  een  louter 
douaneonderzoek betrof en enkel gericht was tegen een firma Vibrex en de bewoners van 
het  huis  dat  de  fiscus  wenste  te  visiteren,  de  heer  en  mevrouw  Belpaeme-Belboom. 
Bijgevolg  lieten  noch  de  algemene  fiscale  bevoegdheid  van  de  BBI,  noch  de 
multidisciplinaire bevoegdheid van de controle-ambtenaren toe de documenten in beslag 
te nemen op basis waarvan een aanslag gevestigd werd tegen BVBA Munosan. Vermits 
de litigieuze aanslag werd gevestigd op basis van die documenten, wordt hij als onwettig 
beschouwd.

3. De voorziening in cassatie.
(…)
3.2. Draagwijdte van artikel 210, § 3 A.W.D.A..
Artikel 210, §3 A.W.D.A. luidt als volgt:  “Elke ambtenaar van een belastingbestuur 

van de Staat,  regelmatig belast  met  een controle of een onderzoek in verband met  de 
toepassing van een bepaalde belasting bij  een natuurlijke  of een rechtspersoon is  van 
rechtswege gemachtigd alle inlichtingen op te zoeken of in te zamelen welke de juiste 
heffing van alle door deze persoon verschuldigde andere rechten kunnen verzekeren”. Een 
gelijkaardige bepaling is opgenomen in andere fiscale wetboeken (artikel 335 WIB 1992, 
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artikel 289, §3 W. Reg., artikel 211, §3 W. Taksen; artikel 93, quaterdecies, §3 BTW-
wetboek).

Al deze bepalingen vormen een belangrijke uitzondering op de regel dat de ambtenaren 
van een bepaald fiscaal staatsbestuur slechts bevoegd zijn om controles uit te voeren in 
verband met de inbreuken op de belastingreglementering die hun bestuur aanbelangen en 
dit  volgens de modaliteiten door die reglementering bepaald3.  De rechtsleer spreekt  in 
deze  context  van  de  “soortgebondenheid  van  het  onderzoek”  hetgeen  inhoudt  dat  de 
onderzoeksbevoegdheid  van  een fiscaal  bestuur  in principe beperkt  is  tot  de belasting 
waarvoor dat bestuur specifiek bevoegd is4. Artikel 210, §3 A.W.D.A. biedt een wettelijke 
grondslag voor een verregaande vorm van samenwerking tussen fiscale besturen. 

Aan de oorsprong van deze bepaling ligt artikel 34, §3 van de wet van 20 augustus 
1947, dat dezelfde bewoordingen gebruikte om de zgn. “subsidiaire uitbreiding” van het 
fiscaal  onderzoek te  omschrijven.  Sinds de wet  van  20 augustus  1947 kunnen  fiscale 
onderzoeksmachten die door de wetgever in principe worden toegekend met het oog op de 
fiscale controle van een welbepaalde federale belasting eveneens worden aangewend in 
het kader van de fiscale controle van andere federale belastingen. De uitbreiding van het 
onderzoek is echter slechts toegelaten mits er een oorspronkelijke controle is5. Volgens 
een bepaalde strekking in de rechtsleer zou de bijkomende opsporing enkel kunnen leiden 
tot het verzamelen van inlichtingen. Indien in het kader van de onderzoeksmacht voor de 
oorspronkelijke  belasting  ruimere  bevoegdheden  zijn  verleend  (bv.  het  verwerven  of 
behouden  van  documenten)  zouden  deze  niet  aangewend  kunnen  worden  voor  het 
subsidiair onderzoek6.

De zinsnede “welke de juiste heffing van alle door deze persoon verschuldigde andere 
belastingen kan verzekeren” in artikel 210, §3 A.W.D.A. laat er hoe dan ook geen twijfel 
over bestaan dat een douaneambtenaar die regelmatig belast is met de controle van een 
onderzoek in verband met de toepassing van de douane- en accijnswetgeving, gemachtigd 
is om naar aanleiding van een dergelijke controle, met de onderzoeksmiddelen eigen aan 
de douane- en accijnswetgeving,  inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor  een 
juiste heffing van de door de gecontroleerde persoon verschuldigde directe belastingen. 

Er kunnen m.a.w. enkel inlichtingen worden ingewonnen over andere belastingen in 
verband  met  dezelfde  belastingplichtige,  die  het  voorwerp  uitmaakt  van  het  bewuste 
onderzoek7. 

Het recht om een onderzoek aan te wenden in het belang van een ander fiscaal bestuur 
wordt  beperkt  door  de  omstandigheid  dat  navorsingmiddelen  slechts  kunnen  worden 
gehanteerd om na te gaan of de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bij wie de controle 
plaatsvindt zich heeft  gekweten van alle door hem verschuldigde belastingen8. Ook de 
parlementaire  voorbereiding  bevestigt  dit  met  zoveel  woorden:  “Maar  zij  (de  nieuwe 
wetsbepaling)  preciseert  dat  de  inlichtingen  die  bij  een  belastingplichtige  mogen 
ingewonnen worden door een ambtenaar van een fiscale administratie ter intentie van een 

3 Cass., 28 mei 1993, A.C., 1993, nr. 259.
4 H. DUBOIS, “Vijf regels van fiscaal onderzoek – Grondbeginselen van het fiscaal onderzoek en het 
gebruiken van inlichtingen gevonden door andere Administraties of instanties”, T.F.R., 1988, (262), 
277-278; M. MAUS, “De horizontale en verticale samenwerking tussen fiscale besturen op het vlak 
van de fiscale controle”, L.R.B., 2003, 211.
5  H. DUBOIS, o.c., T.F.R., 1988, (262), 274.
6 Ibid., 274. 
7 Zie o.m. C. AMAND,  Les pouvoirs d’investigation du fisc, Brussel, Ced. Samson, 1988, 55; M.-C. 
VALSCHAERTS,  Les  pouvoirs  d’investigation  des  administrations  fiscales,  spécialement  dans  leur  
rapport avec le respect de la vie privée d’individu, Brussel, Bruylant, 1989, 108; L. VANHEESWIJCK, 
“De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus en de Wet van 28 juli 1938”, T.F.R., 1989, (2), 6.
8  F. WERDEFROY, TW. REGISTRATIERECHTEN, IN A.P.R., 1964, P. 264, NR. 487
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andere fiscale administratie, uitsluitend deze zijn die in aanmerking komen om de juiste 
heffing te  verzekeren  der belastingen verschuldigd  door de belastingplichtige  zelf.  De 
controleur der belastingen zal dus aan zijn collega der met het zegel gelijkgestelde taxes 
niet mogen vragen bij een makelaar in effecten of in een bank –waar hij gemachtigd is de 
toepassing der gemelde taxes te controleren – de lijst op te nemen der voor rekening van 
derden gedane beursverrichtingen met het oog op het bepalen van de inkomsten van deze 
derden”9.

Met  het  oog  op  het  belasten  van  derden  mag  de  fiscale  ambtenaar  derhalve  geen 
inlichtingen inwinnen10.

De  aandacht  dient  gevestigd  dat  artikel  210,  §  3  A.W.D.A.  de  onderzoeks-  of 
opsporingsbevoegdheid betreft van de douane-ambtenaren. De “opsporingsregel” waarin 
die bepaling voorziet, belet in principe de opsporing naar belastingen verschuldigd door 
derden. 

De  onderzoeks-  of  opsporingsbevoegdheid  dient  evenwel  strikt  te  worden 
onderscheiden van  de bevoedheid tot aanwending van regelmatig bekomen stukken of 
inlichtingen. Ingevolge de “inroepingsregel” of aanwendingsregel, neergelegd in art. 210, 
§  2  A.W.D.A.  (cfr.  infra),  kunnen  andere  fiscale  administraties  met  het  oog  op  het 
belasten van een derde kennis nemen van gegevens die zich bevinden in een dossier dat 
door een zusteradministratie werd aangelegd naar aanleiding van een regelmatige controle 
van een welbepaalde belastingplichtige11. 

Art.  210,  §  3  A.W.D.A.  laat  evenwel  niet  toe  dat  een  ambtenaar  zijn 
onderzoeksmachten  zou  aanwenden  om door  derden  verschuldigde  belastingen  op  te 
sporen12. Hij mag dan ook geen informatie inzamelen enkel en alleen met het oog op de 
heffing van andere belastingen in hoofde van derden13.

In verband met de toepassing van artikel 210, §3 A.W.D.A. oordeelde het Hof reeds dat 
een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen, die regelmatig belast is met 
een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de douanewetgeving, 
alleen  naar  aanleiding  van  een  dergelijke  controle  gemachtigd  is  om,  met  de 
onderzoeksmiddelen  eigen  aan  de  douanewetgeving,  inlichtingen  in  te  zamelen  die 
dienstig zijn voor een juiste heffing van de door de gecontroleerde persoon verschuldigde 
directe belastingen14. 

De ambtenaar van de administratie der douane en accijnzen die, naar aanleiding van 
een controle of een onderzoek in verband met de toepassing van de douanewetgeving, 
inlichtingen heeft  ingezameld die dienstig zijn voor een juiste heffing van de door de 
gecontroleerde persoon verschuldigde  directe  belastingen,  mag volgens  de rechtspraak 
van Uw Hof de aldus ingezamelde inlichtingen uit eigen beweging ter kennis brengen aan 

9 Aldus  de  verantwoording  van  het  Amendement  van  de  Regering  op  het  oorspronkelijke 
wetsontwerp,  Gedr. St., Kamer, 1946-47, nr. 294, 21 en het Verslag DISCRY,  Gedr. St., Kamer, 
1946-47, nr. 407, 61. 
10 R. BAL, “Reactie. Belastingonderzoeken bij advocaten – II”, R.W., 1989-90, 1035; H. DUBOIS, o.c., 
T.F.R.,  1988, 280 en 282;  H. GEINGER,  “De onderzoeksmachten van de B.T.W.-Administratie” in 
Actuele problemen van fiscaal recht, XVe Postuniversitaire lessencyclus Willy Delva, 1988-89, 190.
11 GEINGER, H., l.c., 190.
12 A. SPRUYT, “De rechten van onderzoek van de fiscus terzake inkomstenbelastingen”, in  Actuele  
problemen van fiscaal  recht,  XVe Postuniversitaire  lessencyclus  Willy  Delva,  1988-89,  172;  A. 
GHEKIERE,  “De samenwerking tussen fiscale besturen”,  in  Gentse geschriften:  de fiscale controle, 
Kalmthout, Biblo, 1993, (147), 161.
13 L. VANHEESWIJCK, “De onderzoeksbevoegdheden van de fiscus en de Wet van 28 juli 1938”, T.F.R., 
1989, (2), 13. 
14 Cass., 23 april 1993, A.C., 1993, nr. 197; Cass., 28 mei 1993, A.C., 1993, nr. 259.
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het bestuur der directe belastingen15. 
Indien  er  geen  vermoeden  bestaat  dat  goederen  worden  vervoerd,  dan  heeft  de 

douaneambtenaar niet het recht een voertuig en personen aan den lijve te controleren met 
het uitsluitende doel om nuttige inlichtingen in te winnen voor de heffing van directe 
belastingen16. 

3.3. Draagwijdte van artikel 210, §2 A.W.D.A.
Op grond van artikel 210, §2 A.W.D.A. kan elke inlichting, stuk, proces-verbaal of akte 

ontdekt  of  bekomen in  het  uitoefenen  van  zijn  functies,  door  een ambtenaar  van  een 
fiscaal Rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een der hierboven 
aangeduide  diensten,  door  de  Staat  ingeroepen  worden  voor  het  opsporen  van  elke 
krachtens de belastingwetten verschuldigde som. 

Opnieuw weze  benadrukt  dat  artikel  210,  §  2  en  artikel  210,  §  3  A.W.D.A.  een 
verschillend  voorwerp  hebben.  Waar  paragraaf  3  betrekking  heeft  op  de 
onderzoeksbevoegdheden van de douane-ambtenaren, betreft paragraaf 2 het gebruik dat 
van de verzamelde gegevens kan worden gemaakt.

Aan de oorsprong van artikel  210,  § 2 A.W.D.A. ligt  de Wet van 28 juli  1938 tot 
verzekering van de juiste heffing van belastingen. De vraag naar de verhouding tussen de 
paragrafen  2  en  3  van  artikel  210  A.W.D.A.  betreft  in  wezen  de  relatie  tussen  het 
oorspronkelijke artikel 1, vierde lid, Wet van 28 juli 1938 (dat later artikel 34, §2 Wet 20 
augustus 1947 werd) en artikel 34, §3 Wet 20 augustus 1947, dat artikel 1 van de Wet van 
28 juli 1938 “herschikte” en er een paragraaf aan toevoegde.

Artikel  1,  vierde lid,  Wet van  28 juli  1938 luidde als volgt:  “Elke  inlichting,  stuk, 
proces-verbaal of akte ontdekt of bekomen in het uitoefenen van zijn functies door een 
ambtenaar van een fiscaal Rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van 
een der hierboven aangeduide diensten, kan door de Staat ingeroepen worden voor het 
opsporen van elke krachtens de belastingwetten verschuldigde som”. (…). 

Het  doel  van  deze  bepaling  was  de  “schotten”  tussen  de  verschillende  fiscale 
administraties te verwijderen17. Het was een reactie op een arrest van het Hof van Cassatie 
van 9 januari 193618, waarin werd geoordeeld dat de gegevens die door een ambtenaar van 
het zegelrecht werden verkregen, niet konden gebruikt worden voor de heffing van een 
registratierecht. 

Op grond van de “inroepingsregel”, die werd verwoord in deze bepaling (thans artikel 
210,  §2 A.W.D.A.)  kunnen  gegevens  die  op een wettelijke  wijze  verkregen  zijn  naar 
aanleiding  van  een  fiscaal  onderzoek  bij  één  bepaalde  belastingplichtige  ‘ingeroepen’ 
worden  voor  het  vestigen  van  alle  andere  belastingen  ten  laste  van  dezelfde 
belastingplichtige of ten laste van andere belastingplichtigen.

De inroepingsregel, handelt in tegenstelling tot art. 210, § 3 A.W.D.A., niet over de 
opsporing,  maar  enkel  over  het  gebruik  dat  kan  worden  gemaakt  van  rechtmatig 
verkregen gegevens19. 

15 Cass., 28 mei 1993, gecit.
16 Cass., 23 april 1993, gecit.; Het vermoeden dat goederen vervoerd worden, kan ook volgen uit het 
feit dat voertuigen uit het buitenland komen (Cass., 8 september 2000, R.W., 2002-2003, 17).
17 F. WERDEFROY, tw. Registratierechten, in A.P.R., 1964, p. 263-264, nr. 487; Zie Gedr. St., Kamer, 
1937-38, nr. 263, 2: “Noch de verdeling van ’s Rijks  administratieve functies onder de Staat, de 
provincies en de gemeenten, noch de verdeling ervan onder verschillende diensten, mag beletten dat 
de openbare machten gebruik maken, met het oog op belastingheffing, van de regelmatig ingewonnen 
inlichtingen”
18 De zogenaamde zaak “Stellingwerff” (Pas., 1936, I, 115); Zie nader Gedr. St., Kamer, 1937-38, 
nr. 263, 2. 
19 Verslag Hoen, Gedr. St., Kamer, 1937-38, nr. 296, 3: “Artikel 1, aldus de Memorie, heeft niet tot 
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Of  de  inroepingsregel  toelaat  om  van  belastingplichtige  naar  belastingplichtige  te 
stappen,  werd  door  bepaalde  rechtsleer  betwist.  Zo  benadrukt  auteur  DUBOIS  onder 
verwijzing naar de parlementaire voorbereiding en de wetsgeschiedenis  het principieel 
individueel karakter van de inroepingsregel en ontkent derhalve de mogelijkheid om de 
inroepingsregel te gebruiken tegenover andere belastingplichtigen20. 

De  meeste  auteurs  zijn  het  daarmee  echter  niet  eens.  Zij  zijn  van  oordeel  dat  de 
inlichtingen die op een regelmatige wijze door een fiscale ambtenaar verkregen zijn, deel 
uitmaken van een fiscaal patrimonium dat gemeen is aan alle fiscale administraties zodat 
die inlichtingen derhalve kunnen gebruikt  worden voor  het heffen van belastingen ten 
aanzien van derden21. 

Uit  de  algemene  bewoordingen  van  de  inroepingsregel  zou  blijken  dat  deze  geen 
beperking inhoudt wat betreft het gebruik van de gegevens van het fiscaal patrimonium 
ten aanzien van derden.

Zulks  blijkt  ook  uit  de  vaste  rechtspraak  van  Uw Hof  die  stelt  dat  wanneer  een 
gerechtelijk dossier inzake een belastingplichtige krachtens een uitdrukkelijke machtiging 
van de procureur-generaal in het bezit is van een ambtenaar van een fiscaal staatsbestuur, 
de Staat de in dat dossier vervatte gegevens vermag aan te voeren voor het opsporen van 
elke som die een andere belastingplichtige krachtens de belastingwetten verschuldigd is22.

Inzake de aanwending van gegevens opgeleverd door een onderzoek inzake douane, 
oordeelde  Uw Hof  reeds  dat  indien  uit  de  feiten  blijkt  dat  de  douaneambtenaar  kon 
vermoeden dat de gecontroleerde persoon goederen bij zich had, hij het recht had een 
voertuig en personen aan den lijve te controleren, en de aldus verzamelde inlichtingen 
gebruikt kunnen worden door andere fiscale administraties23.

De  artikelen  317  W.I.B.  1992  (inzake  inkomstenbelastingen)  en  205  W.  Taksen 
bevatten  een  toepassing  van  de  inroepingsregel  waar  zij  formeel  bevestigen  dat  de 
bedoelde  verificaties  van  de  boeken  en  bescheiden,  en  de  ingewonnen  inlichtingen 
eveneens kunnen worden ingeroepen met het oog op het belasten van derden.

Het wettig hanteren van gegevens door andere fiscale staatsbesturen dan het bestuur dat 
ze  heeft  ingezameld,  impliceert  dat  deze  gegevens  door  de  ambtenaar,  belast  met  de 
controle  of  het  onderzoek  in  verband  met  de toepassing van  een welbepaalde  fiscale 
wetgeving,  op  wettige  wijze  op  grond  van  zijn  eigen  onderzoeksmachten  werden 
ingewonnen  (D.  THIJS,  “Mogelijkheden  tot  samenwerking  tussen  de  gerechtelijke 
overheden en de ambtenaren van de belastingadministraties”, in R. Blanpain en I. Carmen 
(ed.),  Onderneming en Parket,  Maklu, 1999, nr. 50 e.v.; Luik,  9 februari  1994, F.J.F., 
1994, 432, nr. 192).

De opsporingsbevoegdheid van de ambtenaren van de fiscale administraties is evenwel 
niet onbeperkt:  ook na de uitbreiding van de opsporingsbevoegdheid (cfr.  supra) dient 
aangenomen dat een ambtenaar van de administratie van douane en accijnzen tijdens een 
visitatie ten laste van een welbepaald persoon geen informatie mag inzamelen enkel en 
alleen met het oog op andere belastingen die zouden verschuldigd zijn door een derde. In 

doel aan de Staat nieuwe middelen tot opsporing bij de belastingplichtige aan de hand te doen. Het 
strekt er alleen toe de belastingsadministraties voor de uitvoering van hun opdracht al de inlichtingen 
die bij de Staatsdiensten, de provincies en de gemeenten berusten, aan de hand te doen”.
20 H. DUBOIS, o.c.,  T.F.R., 1988, 269; zie nader zijn repliek op VANHEESWIJCK in T.F.R., 1989, 
29.
21 R. BAL, “Reactie. Belastingonderzoeken bij advocaten – II”, R.W., 1989-90, 1035; A. GEKIERE, “De 
samenwerking  tussen  fiscale  besturen”,  in  Gentse  Geschriften:  De  fiscale  controle,  S.  VAN 
CROMBRUGGE (ed.), Kalmhout, Biblo, 1993, 152; H. GEINGER, “De onderzoeksmachten van de B.T.W.-
Administratie”, l.c., 189.
22 Cass., 29 april 1994, A.C., 1994, nr. 2O8; Cass., 8 oktober 1993, A.C., 1993, 818).
23 Cass., 18 maart 1994, F.J.F., 1994, 194, met noot; R.W., 1994-95, 829.
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dat geval komt het de feitenrechter toe te oordelen dat de controlerende ambtenaar zijn 
onderzoek effectief heeft afgewend tot een controle van andere belastingen in hoofde van 
derden. Een dergelijke handelswijze is onwettig (Vgl.  Cass., 23 april 1993, F.J.F., 1993, 
463, nr. 221; Mons, 2 april 1993, F.J.F., 1993, 343, nr. 164; H. GEINGER., o.c., 17 en 
18).

Quid indien ter gelegenheid van een visitatie door de douane boekhoudkundige stukken 
worden in beslag genomen waarvan uit de verificatie naderhand blijkt dat ze relevant zijn 
voor het belasten van derden en niet voor de gecontroleerde persoon?

Het kan zijn dat dergelijke documenten rechtsgeldig in het bezit van de douane zijn 
gekomen en kunnen worden aangewend voor het taxeren van derden. Douaneambtenaren 
die een privaatwoning van een particulier visiteren mogen immers, indien zij minstens de 
graad  van  adjunct-verificateur  hebben,  aldaar  boeken,  brieven  en documenten,  aan de 
hand waarvan de strafbaarheid van de overtreding kan worden bewezen of welke hun op 
het  spoor  van  hun  medeplichtigen  kunnen  brengen,  aanslaan en meenemen  (Art.  189 
A.W.D.A.).

In  dit  opzicht  lijkt  het  niet  relevant  of  hand  van  bedoelde  stukken  naderhand  ook 
effectief inbreuken op de douanewetgeving konden worden vastgesteld.

Bedoelde visitatie mag er evenwel niet op gericht zijn documenten in beslag te nemen 
die geen enkel verband kunnen vertonen met de persoon lastens wie de visitatie gebeurt of 
met  zijn  medeplichtigen.  In  dergelijk  geval  is  het  douaneonderzoek  onregelmatig  en 
kunnen bedoelde documenten niet rechtsgeldig in beslag worden genomen24.

Op grond van niet  regelmatig in beslag genomen documenten die dan later worden 
meegedeeld  aan  een  andere  administratie  kan  geen  rechtsgeldige  aanslag  worden 
gevestigd. Inlichtingen verworven op een niet in de wet voorziene wijze zijn nietig en 
mogen niet gebruikt worden om de belastbare grondslag vast te stellen25.

3.4. Bevoegdheden van de Bijzondere Belastinginspectie.
Artikel 87 van de Wet van 8 augustus 1980 luidt als volgt: “De Administratie van de 

Bijzondere Belastinginspectie en de ambtenaren ervan hebben de bevoegdheden die door 
de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, rechten en taksen worden 
verleend aan de fiscale administraties en aan de ambtenaren ervan”. Uit de parlementaire 
voorbereiding van die wetsbepaling blijkt dat de ambtenaren van de administratie van de 
Bijzondere Belastinginspectie alle machten hebben die de verschillende belastingwetten 
toekennen  aan  de  ambtenaren  van  de  administratie  van  de  B.T.W.,  registratie  en 
domeinen,  de  administratie  der  directe  belastingen  en de  administratie  der  douane  en 
accijnzen26. Voor onderzoeken inzake overtredingen van de douanewetgeving is de B.B.I. 
gerechtigd om zelf, met toepassing van artikel 197 A.W.D.A. een visitatie uit te voeren. 
Ook het verlenen van technische bijstand aan douaneambtenaren ter gelegenheid van een 

24 Zie L. VANDEN BERGHE, “Wettelijke en onwettelijke uitwisseling van inlichtingen tussen fiscale 
administraties”, A.F.T., 1987, 118: “Inzake douane en accijnzen is de toestand heel anders en zijn 
huiszoekingen normaal, waarbij nog al dikwijls overgegaan wordt tot inbeslagname van documenten 
die dan overgemaakt worden aan de partner-administraties. Voor zover deze documenten betrekking 
hebben  op  de  persoon  bij  wie  de  huiszoeking  wordt  gedaan,  wordt  het  recht  op  mededeling 
rechtmatig uitgeoefend. Dit zou niet het geval zijn, mochten de in beslag genomen en meegedeelde 
documenten vreemd zijn aan de persoon bij wie de huiszoeking gebeurt”.
25 Cass., 16 september 1974,  Pas., 1975, I, 48 (a contrario); V. DAUGINET, « Controversen inzake 
onderzoeksmachten van de Administratie der directe belastingen », A.F.T., 1990, 154.
26 Memorie van Toelichting,  Gedr. St., Kamer, 1979-80, nr. 323/1, 16: “Om die opdracht in goede 
omstandigheden te kunnen vervullen, moeten de Administratie van de bijzondere belastinginspectie 
en de ambtenaren ervan op onbetwistbare wijze kunnen beschikken over de machten die de wet aan 
de diverse fiscale administraties en aan de ambtenaren ervan verleent”; Zie ook Cass., 8 juni 1999, 
R.W., 1999-2000, 1372, noot VERLINDEN
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visitatie is toegelaten27.
Artikel 210 A.W.D.A. blijft van toepassing indien ambtenaren van de B.B.I. betrokken 

worden bij een douaneonderzoek en dit ondanks het feit dat het onderzoeksrecht van deze 
ambtenaren zich uitstrekt  over  het  gehele  domein  van  de fiscaliteit  (artikel  87 Wet  8 
augustus 1980). Hoewel de Bijzondere Belastinginspectie als nieuwe dienst hoofdzakelijk 
een polyvalente activiteit heeft, zowel wat betreft de directe belastingen als de BTW en de 
douane, blijft het beginsel van de soortgebondenheid van in het kader van elk onderzoek 
verleende bevoegdheden onveranderd. Dit betekent dat de ambtenaren van de B.B.I. de 
bevoegdheden  die  zijn  toegekend  aan  de  ambtenaren  van  de  onderscheiden  fiscale 
administraties zonder onderscheid mogen uitoefenen maar dat zij zich moeten houden aan 
de specificiteit van de onderzoeksbevoegdheden bij de vaststelling van een inbreuk op een 
welbepaalde  fiscale  wetgeving28.  Zij  moeten  zich  derhalve  bij  een  onderzoek  met 
betrekking  tot  de  toepassing  van  een  welbepaalde  belasting  beperken  tot  de 
onderzoeksmaatregelen waarin de fiscale  wetgever  voor deze belasting voorziet29.  Ook 
voor  de  ambtenaren  van  de  B.B.I.  gelden  de beperkingen  inzake  de navorsing  en de 
mededeling van inlichtingen waartoe de overige fiscale ambtenaren gehouden zijn30.

3.5. Toetsing van de bestreden beslissing aan hogervermelde beginselen.
Vooreerst  toetsen  de  appelrechters  de  regelmatigheid  van  het  door  de 

douaneambtenaren  ingesteld  onderzoek  aan  de  voorschriften  van  artikel  210,  §  3 
A.W.D.A.  en  inzonderheid  “of  het  onderzoek  regelmatig  werd  ingesteld  en  of  de 
huisvisitatie werd verricht voor de controle inzake douane en accijnzen.” De appelrechters 
komen tot de bevinding ‘dat er geen betwisting kan bestaan omtrent de regelmatigheid 
van het door de douaneambtenaren ingestelde onderzoek.

Eenmaal  aangenomen  dat  de  inlichtingen  correct  werden  ingewonnen  en  de 
documenten werden in beslag genomen binnen de perken van de opsporingsregel vervat 
in artikel 210, § 3 in het kader van een regelmatig douaneonderzoek, kon er geen beletsel 
toe bestaan om deze documenten over te maken aan andere belastingadministraties met 
het oog op belastingheffing van derden.

De appelrechters oordelen evenwel dat “indien geen enkel recht tot mededeling bestaat 
met  het  oog  op  de  heffing  van  een  bepaalde  belasting  verschuldigd  door  een  ander 
persoon dan die bij wie het onderzoeksrecht rechtmatig wordt uitgeoefend, de betrokken 
administratie, met het oog op de heffing van een andere belasting ervan geen mededeling 
(kan) doen aan de partner-administratie.”

En verder: “inzake douane en accijnzen wordt dikwijls overgegaan tot inbeslagname 
van documenten die dan overgemaakt worden aan de partner-administraties. Voor zover 
deze documenten betrekking hebben op de persoon bij wie de huiszoeking wordt gedaan, 
wordt  het  recht  tot  mededeling  rechtmatig  uitgeoefend.  Dit  zou  niet  het  geval  zijn, 
mochten de inbeslaggenomen en medegedeelde documenten vreemd zijn aan de persoon 
bij wie de huiszoeking gebeurt”.

Eiser  voert  ten  deze  terecht  aan  dat  uit  het  stelsel  betreffende  de 
onderzoeksbevoegdheden van de ambtenaren van fiscale besturen moet afgeleid worden 
dat,  wanneer  een  douaneonderzoek  wettelijk  gebeurt,  de  administratie  gemachtigd  en 

27 Cass., 8 juni 1999, gecit.
28 C. AMAND, Les pouvoirs d’investigation du fisc, Brussel, Ced. Samson, 1988, 55; L. HUYBRECHTS, 
tw. Fiscaal Strafrecht, in A.P.R., 2002, p. 174, nr. 309; B. PEETERS en M. VANDEN BROECK, “Onderzoek 
en  procedure”,  in  Knelpunten  in  de  fiscale  rechtspraak,  Antwerpen,  Kluwer,  1992,  107-108;  L. 
VANHEESWIJCK,  “De onderzoeksbevoegdheden van de  fiscus en de  Wet  van 28 juli  1938”,  T.F.R., 
1989, (2), 5.
29 L. VANDEN BERGHE, noot onder Rb. Verviers, 9 september 1986, A.F.T., 1987, 139.
30 L.  VANDEN BERGHE,  “Wettelijke  en  onwettelijke  uitwisseling  van  inlichtingen  tussen  fiscale 
administraties”, A.F.T., 1987, (115), 119.
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tevens  verplicht  is,  gebruik  te  maken  van  alle  verkregen  informatie  om een  correcte 
toepassing van de fiscale wet te verzekeren, en in die optiek de regelmatig ingewonnen 
inlichtingen kan overmaken aan andere belastingadministraties met het oog op de taxatie 
van derden bij toepassing van artikel 210, § 2 A.W.D.A.

De  appelrechters  konden  dan  ook  niet  zonder  schending  van  deze  wetsbepaling 
beslissen dat de verkregen inlichtingen onrechtmatig zijn en geen rechtsgevolgen kunnen 
creëren, nu zij voorafgaandelijk niet hadden vastgesteld dat de douane-ambtenaren door 
de inbeslagname van de kwestieuze documenten hun onderzoeksmacht afgewend hebben 
om andere belastingen in hoofde van derden te kunnen vestigen, maar daarentegen tot de 
bevinding waren gekomen dat het douane-onderzoek regelmatig werd gevoerd conform 
artikel 21O, § 3 A.W.D.A.

Eiser  in  cassatie  voert  voorts  terecht  aan  dat  de  overweging  in  het  arrest  dat  “de 
onderzoeksbevoegdheden van een belastingambtenaar doelgebonden zijn en enkel gericht 
op de controle van eventuele inbreuken op een specifieke belastingreglementering”, geen 
steun vindt in de wet.

De appelrechters gaan aldus voorbij aan de uitbreiding van de opsporingsbevoegdheid 
van de ambtenaren der fiscale staatsbesturen, ten gevolge waarvan een ambtenaar van een 
fiscaal staatsbestuur thans gerechtigd is alle inlichtingen in te winnen met het oog op een 
juiste heffing van andere belastingen dan deze die ressorteren onder de bevoegdheid van 
het bestuur waartoe hij behoort, voor zover deze belastingen de persoon, die het voorwerp 
van de controle uitmaakt, betreffen (cfr. supra, p. 5, punt 3.2. “Draagwijdte van artikel 
210, § 3, A.W.D.A.”).

 
Besluit: VERNIETIGING. 

ARREST

(A.R. C.02.0631.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 september 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
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
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 780, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek (Ger. Wb.);
- de artikelen 210, §1, §2 en §3, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, 

gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 (A.W.D.A.);
- artikel 93quaterdecies, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 

(Wb. B.T.W.);
- en in bijkomende orde, voor zoveel als nodig : de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 

het Burgerlijk Wetboek, 186 en 189 A.W.D.A., 59 Wb. B.T.W., en 87 van de Wet van 8 
augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen.
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Aangevochten beslissingen
Het  arrest  verklaart  het  hoger  beroep,  door  eiser  ingesteld  tegen  het  vonnis  van  8 

december 2000, ongegrond, en bevestigt het bestreden vonnis.
Tot motivering van deze beschikking overweegt het hof van beroep :
"De  eerste  rechter  heeft  op  grond  van  terechte  motieven  die  het  hof  (van  beroep) 

beaamt en overneemt terecht geoordeeld dat het verzet gegrond is".
In het vonnis van de eerste rechter wordt vooreerst de vordering van verweerster, ertoe 

strekkende  de  conclusie  neergelegd  door  eiser  na  heropening  van  de  debatten  uit  de 
debatten  te  weren,  afgewezen.  Vervolgens  verklaart  de  rechtbank  "de  vordering  van 
(verweerster) ontvankelijk en gegrond,  beveelt de nietigverklaring van het dwangbevel 
met refertenummer reg.  127/3295, uitgevaardigd op 30 maart 1995 en betekend op 19 
april 1995. Ontslaat verwerende partij van alle in dit dwangbevel van haar gevorderde 
bedragen.  Veroordeelt  (eiser)  tot  terugbetaling  van  alle  ingehouden  bedragen  en  dit 
vermeerderd  met  de  moratoire  intresten.  Veroordeelt  (eiser)  tevens  tot  de  kosten  van 
huidig geding".

De overgenomen motivering luidt als volgt :
"- Betreffende de betrokkenheid van de B.B.I.-ambtenaren bij het onderzoek
Volgens (eiser) waren de B.B.I.-ambtenaren reeds van bij het begin betrokken bij het 

onderzoek, niet in het kader van douanebevoegdheden, doch wel in het kader van eigen 
bevoegdheden op het gebied van B.T.W. en directe belastingen. De B.B.I.-ambtenaren 
mochten dan ook op het gebied van B.T.W. en directe belastingen de stukken in beslag 
nemen.

Dit blijkt echter uit geen enkel element van het dossier.
De machtiging tot huisvisitatie werd immers schriftelijk aangevraagd en verleend op 

grond van artikelen 188, 197 en 198 A.W.D.A. waarbij aan een B.B.I.-ambtenaar machti-
ging werd verleend om bijstand te verlenen aan de ambtenaren der douane en accijnzen 
om, binnen de perken van hun wettelijke bevoegdheid, opsporingen en huiszoekingen te 
verrichten in het pand gelegen te Berchem, Fruithoflaan 118, elfde verdieping.

Het is  dan ook duidelijk dat deze B.B.I.-ambtenaar  in het begin van het onderzoek 
slechts bijstand verleende in het kader van douanebevoegdheden.

Bovendien blijkt uit de inventaris van 17 oktober 1991 en uit het proces-verbaal van 24 
januari  1995 van de vierde inspectie van de B.B.I.  te Brugge duidelijk dat alle docu-
menten  door  de ambtenaren  van  de  administratie  der  douane en  accijnzen  werden  in 
beslag genomen.

Bijgevolg  is  het  bewezen  dat  deze  documenten  niet  op  het  gebied  van  B.T.W.  en 
directe belastingen werden in beslag genomen, doch wel in het kader van douanebevoegd-
heden.

- Betreffende regelmatigheid van het door de douaneambtenaren ingesteld onderzoek
Conform artikel 210, §3, A.W.D.A. is elke ambtenaar van een belastingbestuur van de 

Staat, regelmatig belast met een controle of een onderzoek in verband met de toepassing 
van  een  bepaalde  belasting  bij  een  natuurlijke  of  een  rechtspersoon,  van  rechtswege 
gemachtigd alle inlichtingen op te zoeken of in te zamelen welke de juiste heffing van alle 
door deze persoon verschuldigde andere rechten kunnen verzekeren.

De onderzoeksbevoegdheden van een belastingambtenaar zijn doelgebonden en enkel 
gericht op de controle van eventuele inbreuken op een specifieke belastingreglementering.

Bijgevolg mogen de onderzoeksbevoegdheden toegekend met het oog op de controle 
van een bepaalde belastingsreglementering niet aangewend worden om louter en alleen de 
inbreuken op een ander belastingreglementering vast te stellen.
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Niettegenstaande de B.B.I. ambtenaren belast zijn met de controle van de diverse belas-
tingwetgevingen, blijft ook voor hen de doelgebondenheid van de in het kader van elk 
onderzoek verleende bevoegdheden onverminderd gelden.

Aangezien zowel de douaneambtenaren als de B.B.I. ambtenaar gemachtigd waren tot 
een huisvisitatie op grond van de artikelen 188, 197 en 198 A.W.D.A. waren hun onder-
zoeksbevoegdheden  dan  ook  enkel  toegekend  voor  de  controle  inzake  douane  en 
accijnzen.

Slechts ingeval de huisvisitatie werd verricht binnen de normale bevoegdheden inzake 
douane  en  accijnzen,  zijn  zij  gemachtigd  om alle  inlichtingen  op  te  zoeken  of  in  te 
zamelen welke de juiste heffing van alle verschuldigde andere rechten kunnen verzekeren.

Vooreerst  dient  dan ook te  worden  (onderzocht)  of  het  onderzoek regelmatig  werd 
ingesteld en of de huisvisitatie werd verricht voor de controle inzake douane en accijnzen.

(Eiser) stelt in zijn conclusies dat de huisvisitatie kaderde in een onderzoek betreffende 
het  gebruik van  een reeds geschrapt  B.T.W.-nummer  van  de firma  Vibrex voor  (het) 
invoeren van kooktoestellen en grilleerapparaten vanuit Zwitserland; doordat de invoerf-
acturen waren voorzien van een oorsprongsverklaring waaruit de Zwitserse oorsprong van 
de ingevoerde goederen moest blijken, waren geen invoerrechten verschuldigd (preferen-
tieel tarief EVA landen); een verder onderzoek, na de huisvisitatie, bij de Zwitserse doua-
nediensten bevestigde  dat de ingevoerde  (goederen)  geheel  en al  in Zwitserland  werd 
geproduceerd zodat dan ook effectief geen invoerrechten verschuldigd waren en bijgevolg 
geen douaneovertredingen konden weerhouden worden.

Op  15  oktober  1991  vroeg  de  Opsporingsinspectie  Antwerpen,  Controle  III,  der 
Douane en Accijnzen, een machtiging tot huisvisitatie aan teneinde er sluiks ingevoerde 
goederen vanuit Zwitserland op te zoeken, waarvan ze het bestaan vermoeden.

Bij deze aanvraag was een schriftelijke verklaring gevoegd waarin vermeld werd dat 
kooktoestellen  (grilleerapparaten)  vanuit  Zwitserland  werden  ingevoerd  op  de  firma 
Vibrex,  waarvan  het  B.T.W.-nummer  geschrapt  was,  en dat  B.,  die  zou verblijven  te 
Berchem, Fruithoflaan 118, als geldschieter zou fungeren en de goederen op zijn verblijf-
plaats zou stockeren in verschillende garageboxen; tevens werd vermeld dat de toestellen 
zouden aangekocht worden tegen de eenheidsprijs van 6.000 BEF, terwijl er bij de invoer 
facturen werden voorgelegd waarop een waarde is vermeld van 1.000 BEF.

Er kan dan ook geen betwisting bestaan omtrent de regelmatigheid van het door de 
douaneambtenaren ingestelde onderzoek.

-  Betreffende  de  regelmatigheid  van  de  uitwisseling  van  de  tijdens  het  onderzoek 
bekomen inlichtingen aan de B.T.W.-administratie.

Het proces-verbaal van de hoofdcontroleur van de B.B.I. dd. 24 januari 1995 vermeldt : 
'Tussen de tijdens de huisvisitatie ingeziene stukken, akten, registers en bescheiden, heb 
ik fotokopieën van gedateerde leveringsnota's,  sommige ondertekend voor ontvangst en 
met vermelding van de prijs, het aantal goederen, een specificatie van het artikel en de 
prijs'.

Uit artikel  210, §3, A.W.D.A. volgt  dat verwerende partij dient aan te tonen dat de 
persoon bij wie  zij het onderzoek inzake douane en accijnzen voerden,  en de persoon 
lastens wie zij inlichtingen met betrekking tot een andere belasting opzochten of inza-
melden dezelfde is.

Het onderzoek inzake douane en accijnzen werd gevoerd bij de heer B. en/of mevrouw 
B. in het kader van mogelijke sluikinvoer van kookpannen en de inlichtingen terzake van 
een B.T.W.-fraude zouden opgezocht of ingezameld zijn in verband met eisende partij, 
die een andere rechtspersoon betreft.

Zoals uitdrukkelijk uit de tekst van de wet zelf blijkt, is het begrip van gemeenschappe-
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lijk navorsingsmiddel evenwel beperkt tot de belastingen verschuldigd door de natuurlijke 
of rechtspersoon bij wie de controle of het onderzoek wordt gedaan.

Indien  geen enkel  recht  tot  mededeling bestaat  met  het oog op de heffing  van  een 
bepaalde belasting verschuldigd door een ander persoon dan die bij wie het onderzoeks-
recht rechtmatig wordt uitgeoefend, kan de betrokken administratie, met het oog op de 
heffing van een ander belasting ervan geen mededeling doen aan de partner-administra-
ties. 

Cfr. Cass. 28 mei 1993, F.J.F. 93/222 :
'Een ambtenaar van douane en accijnzen die regelmatig belast is met een controle of 

een onderzoek in verband met de toepassing van de douanewetgeving is gemachtigd om, 
naar aanleiding van een dergelijke  controle,  met  de onderzoeksmiddelen  eigen aan de 
douanewetgeving inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor een juiste heffing van 
de door de gecontroleerde persoon verschuldigde directe belastingen'.

Inzake  douane en accijnzen wordt  dikwijls  overgegaan  tot  inbeslagname van  docu-
menten  die  dan  overgemaakt  worden  aan  de  partner-administraties.  Voor  zover  deze 
documenten betrekking hebben op de persoon bij wie de huiszoeking wordt gedaan, wordt 
het recht tot mededeling rechtmatig uitgeoefend. Dit zou niet het geval zijn, mochten de 
inbeslaggenomen en medegedeelde documenten vreemd zijn aan de persoon bij wie de 
huiszoeking gebeurt.

De  documenten,  zijnde  leveringsnota's  van  de  BVBA Munosan,  werden  in  beslag 
genomen tijdens de uitgevoerde huiszoeking door een ambtenaar van de Administratie 
van de Bijzondere Belastinginspectie.

Deze  ambtenaar  kan  overeenkomstig  de  machtiging  tot  visitatie  alle  bevoegdheden 
uitoefenen die door de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake belastingen, rechten 
en taksen worden verleend aan de fiscale administraties en aan de ambtenaren ervan (Wet 
van 8 augustus 1980 - art. 87).

Het  begrip  van  uitbreiding van  het  onderzoeksrecht  is  evenwel  begrensd.  Het  slaat 
alleen op andere belastingen voor  zover  die verschuldigd zijn door degene bij  wie  de 
controle uitgeoefend wordt en niet op andere belastingen verschuldigd door derden.

De verkregen inlichtingen zijn onrechtmatig en kunnen geen rechtsgevolgen creëren.
De vordering van (verweerder) tot nietigverklaring van het dwangbevel dient ontvanke-

lijk en gegrond te worden verklaard en de ingehouden bedragen dienen terugbetaald te 
worden".

De  overgenomen  motivering  van  de  eerste  rechter  wordt  door  het  hof  van  beroep 
aangevuld als volgt :

"De regelmatige aanwezigheid van de B.B.I.-ambtenaren bij de uitvoering van de huis-
visitatie toegelaten door de politierechter te Antwerpen bij beschikking van 15 oktober 
1991 verandert het karakter van het onderzoek niet. Zowel uit het verzoek tot machtiging 
tot visitatie (met de aangehechte bijlage) als uit de machtiging zelf blijkt onomstotelijk dat 
het onderzoek een louter douaneonderzoek betrof en enkel gericht was tegen een firma 
Vibrex en de bewoners van het huis dat de fiscus wenste te visiteren, de heer en mevr. B.-
B..

Van BVBA Munosam noch van B.T.W.-inbreuken is er sprake in het verzoek en in de 
machtiging.

Noch  de  algemene  fiscale  bevoegdheid  van  de  B.B.I.  noch  de  multidisciplinaire 
bevoegdheid van controleambtenaren lieten toe documenten in beslag te nemen tijdens de 
visitatie op basis waarvan een aanslag gevestigd werd tegen B.V.B.A. Munosan.

Dat de litigieuze aanslag wel degelijk gevestigd is geworden op basis van deze docu-
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menten blijkt  uitdrukkelijk uit hetgeen vermeld is geworden in het PV d.d. 24 januari 
1995 dat trouwens werd opgesteld door de B.B.I.-ambtenaar die de douane ambtenaren 
vergezelde bij de huisvisitatie".

Grieven
1. Eerste onderdeel
In regelmatig neergelegde conclusies heeft eiser een stelling ontwikkeld, volgens welke 

"de gegevensuitwisseling tussen de verschillende administraties is voorzien in artikel 210, 
§2 en §3, van de A.W.D.A." (cfr. beroepsconclusies, blz. 11 tot 13).

Het geschil  wordt  door het arrest,  en door de overgenomen motieven van de eerste 
rechter, beslecht alsof de administratiestelling enkel gesteund was op de toepassing van 
artikel 210, §3, A.W.D.A. Het ingeroepen artikel 210, §2, wordt in de bestreden uitspraak 
volledig voorbijgezien. Ten aanzien van deze stelling en van het erin opgenomen verweer, 
gesteund op artikel 210, §2, A.W.D.A., is het arrest niet gemotiveerd. Minstens hebben de 
appèlrechters de juiste draagwijdte van eisers conclusie miskend.

Hieruit  volgt  dat  wegens  deze tekortkoming  aan de motiveringsplicht  de  schending 
moet vastgesteld worden van de artikelen 149 van de gecoördineerde Grondwet, en 780, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, minstens van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek.

2. Tweede onderdeel
Het  behoort  tot  de  functie  van een ambtenaar,  lid van de controlediensten van  een 

fiscaal bestuur, handelend in de uitoefening van zijn ambt, dat hij de belastbare feiten 
vaststelt die onder zijn bevoegdheid vallen.

Deze  werking  wordt  gepreciseerd  en  uitgebreid  door  de bepalingen,  opgenomen  in 
artikel 210 A.W.D.A., en eveneens in artikel 93quaterdecies, Wb. B.T.W. In het §1 van 
deze  artikelen  wordt  aan alle  openbare  besturen  een algemene  mededelingsplicht  van 
fiscaal nuttige inlichtingen opgelegd. In het §2 van dezelfde artikelen wordt onder meer 
gesteld dat alle inlichtingen en stukken,  ontdekt  door een ambtenaar  van de vermelde 
administratie,  (kunnen)  ingeroepen  worden  voor  het  opsporen  van  elke  krachtens  de 
belastingwetten verschuldigde som.

Dezelfde werking wordt nog uitgebreid door §3 van deze wetsartikelen waarin gesteld 
wordt dat elke ambtenaar van de vermelde besturen, regelmatig belast met een controle of 
een onderzoek in verband met de toepassing van een bepaalde belasting, van rechtswege 
gemachtigd is alle inlichtingen op te zoeken en in te zamelen welke de juiste heffing van 
alle door deze persoon verschuldigde rechten kunnen verzekeren.

Aan de woorden "door deze persoon" mag geen restrictieve betekenis toegeschreven 
worden. De §3 van deze wetsartikelen is wel door de wetgever bedoeld als een uitbreiding 
van de §1 die voorafgaat. Met §2 wordt de bevoegdheid omschreven van elke ambtenaar 
in  de  uitoefening  van  zijn  eigen  functie,  ongeacht  de  in  de  bekomen  inlichtingen 
betrokken personen; met het §3 wordt  het geval  beoogd waarin een ambtenaar inlich-
tingen bekomt die buiten zijn eigen functie dienen aangewend te worden, zodat hij ze aan 
de bevoegde administratie moet overmaken.

Deze bepalingen maken ten andere een verder toepassing van het principe dat in §1 van 
dezelfde wetsartikelen 210 A.W.D.A. en 93quaterdecies Wb. B.T.W., waarbij alle admi-
nistratieve diensten aan de bevoegde fiscale diensten, op verzoek, alle nuttige inlichtingen 
moeten overmaken.

Uit dit stelsel betreffende de onderzoeksbevoegdheden van de ambtenaren van fiscale 
besturen moet afgeleid worden dat, wanneer een onderzoek wettelijk gebeurt, de admini-
stratie gemachtigd en tevens verplicht is, gebruik te maken van alle verkregen informatie 
om een correcte toepassing van de fiscale wet te verzekeren.



Nr. 603 - 17.11.05 HOF VAN CASSATIE 2271 

Dit geldt des te meer voor ambtenaren van de Bijzondere Belastinginspectie, gelet op 
de polyvalente functie van deze administratieve dienst. De doelgebondenheid, waarop in 
de motieven van het vonnis de nadruk wordt gelegd, betekent voor deze ambtenaren dat 
hun onderzoek wel moet gericht worden tot het opsporen van een fiscale schuld, maar dan 
zonder exclusief voor de ene of de andere fiscale wetgeving.

In het arrest wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat het onderzoek van de douaneambte-
naren regelmatig gebeurde. Eveneens wordt de aanwezigheid van een B.B.I.-ambtenaar 
als regelmatig aangenomen, weze het om aan de ambtenaren van de douane en accijnzen 
bijstand te verlenen.

Met "bijstand" kan niet worden bedoeld dat de betrokken ambtenaar zijn toezicht moet 
beperken tot  de douanewetgeving,  in welk geval  zulke bijstand geen concreet nut zou 
vertonen. Het betekent wel dat de bijstand, vooral in het geval van een B.B.I.-ambtenaar, 
ook de toepassing van andere fiscale wetgevingen in acht zal nemen.

De  omstandigheid  dat  de  vaststellingen  van  de  optredende  ambtenaar  plaatsvinden 
tijdens een onderzoek waarin hij optreedt om ambtenaren van een andere dienst van het 
departement bij te staan, dan wel tijdens een door hem zelf geleid onderzoek, kan zijn 
bevoegdheid  om deze vaststellingen te doen niet  wijzigen.  De boven geciteerde voor-
schriften van artikel 210, §2 en 3, A.W.D.A., en 93quaterdecies, §2 en 3, Wb. B.T.W. 
bevatten ter zake geen bepaling en laten niet toe enige beperking van zijn bevoegdheid uit 
te ratio legis af te leiden.

De in dit arrest besproken inbeslagneming van stukken levert aldus rechtmatige bewijs-
middelen op, die minstens in hoofde van de administratie van de douane en accijnzen op 
een rechtmatige wijze zijn verkregen. Het feit dat op grond van die stukken geen douane-
overtredingen werden vastgesteld, ontneemt niet de bewijskracht ervan ten aanzien van 
mogelijke andere fiscale schulden.

De overweging in het arrest, dat de onderzoeksbevoegdheden van een belastingambte-
naar doelgebonden zijn, en "enkel gericht op de controle van eventuele inbreuken op een 
specifieke belastingreglementering", vindt geen steun in de wet en is onverenigbaar met 
de ratio legis van voornoemde wetsbepalingen, minstens wanneer het gaat over tussen-
komsten van de Bijzondere Belastingsinspectie, die speciaal is ingericht met het oog op 
polyvalente controles.

Dat de optredende ambtenaren de besproken stukken hebben gezien in hun hoedanig-
heid van bijstandambtenaar of van douaneambtenaar doet ten andere op de ingeroepen 
specificiteit van de bewijsmiddelen geen afbreuk. De vereniging van verschillende hoeda-
nigheden in  eenzelfde  ambtenaar  heeft  geen  machtsomzeiling  of machtsuitbreiding tot 
gevolg.

Hieruit volgt dan verder dat de termen "alle door deze persoon verschuldigde rechten", 
in artikel 210, §3, wel overeenstemmen met het quod plerumque fit, maar geen exclusief 
betekenen  ten  opzichte  van  inlichtingen  bekomen  betreffende  andere  personen;  zulke 
exclusief zou ten andere onverenigbaar zijn met het bepaalde in artikel 210, §2.

Deze beperkte interpretatie is ten andere onverenigbaar met de regel van artikel 59 Wb. 
B.T.W., volgens welke de administratie het bestaan van belastbare feiten met alle rechts-
middelen mag bewijzen, met uitzondering van de eed. Onwettelijk verkregen bewijsin-
strumenten worden weliswaar uitgesloten. De tekst van artikel 210, §3, A.W.D.A. moet 
echter begrepen worden als een uitbreiding van 210, §2, A.W.D.A. niet als een beperking. 
Deze gehele materie wordt door de wetgever uitgewerkt in de artikelen 186, 189 en vooral 
210, §1, A.W.D.A.

Hieruit volgt dat de ontleding van ter zake toepasselijke wetsbepalingen blijkt dat het 
arrest, met bevestiging van de uitspraak van de eerste rechter, slechts met miskenning van 
de bepalingen van de artikelen 210, §1, §2 en §3, heeft kunnen beslissen dat de inlich-
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tingen waarop de berekening van de in het dwangbevel gevorderde belasting en boete is 
gesteund, onregelmatig werden verkregen en geen rechtsgevolgen creëren. Deze uitspraak 
strekt tevens, voor zoveel als nodig, tot schending van de artikelen 186 en 189 A.W.D.A. 
wat  betreft  de  onderzoeksmachten  van  de  administratie  de  douane  en  accijnzen,  van 
artikel 87 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen, waarbij 
de polyvalente bevoegdheid van de B.B.I.-ambtenaren geregeld wordt, en van artikel 59, 
§1, Wb. B.T.W., betreffende de bewijskracht van het proces-verbaal.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 210, §2, van de Algemene Wet inzake Douane en 

Accijnzen,  gecoördineerd  bij  koninklijk  besluit  van  18  juli  1977  -  verder 
genoemd :  AWDA -  bepaalt  dat  elke  inlichting,  stuk,  proces-verbaal  of  akte 
ontdekt of verkregen in het uitoefenen van zijn functies, door een ambtenaar van 
een fiscaal Rijksbestuur, hetzij rechtstreeks, hetzij door tussenkomst van een van 
de in paragraaf 1 van deze wetsbepaling aangeduide diensten, door de Staat kan 
ingeroepen  worden  voor  het  opsporen  van  elke  krachtens  de  belastingwetten 
verschuldigde som;

Overwegende dat, krachtens artikel 210, §3, AWDA, elke ambtenaar van een 
belastingbestuur van de Staat, regelmatig belast met een controle of een onder-
zoek in verband met de toepassing van een bepaalde belasting bij een natuurlijke 
of een rechtspersoon van rechtswege gemachtigd is alle inlichtingen op te zoeken 
of in te zamelen welke de juiste heffing van alle door deze persoon verschul-
digde andere rechten kunnen verzekeren;

Dat op grond van die wetsbepaling een ambtenaar van de administratie van 
douane en accijnzen die regelmatig belast is met een controle of een onderzoek 
in verband met de toepassing van de douanewetgeving, gemachtigd is om naar 
aanleiding van een dergelijke controle of onderzoek met de onderzoeksmiddelen 
eigen aan de douanewetgeving inlichtingen in te zamelen die dienstig zijn voor 
de juiste heffing van de andere door de gecontroleerde persoon verschuldigde 
belastingen;

Overwegende dat uit de samenhang van de voormelde wetsbepalingen volgt 
dat de inlichtingen en gegevens die tijdens een onderzoek door een fiscale admi-
nistratie rechtmatig werden verkregen, kunnen gebruikt worden door een andere 
fiscale administratie met het oog op het vestigen van een andere belasting ten 
laste van de gecontroleerde persoon of ten laste van een andere belastingplich-
tige;

Overwegende dat het arrest dat anders oordeelt artikel 210, §2 en §3, AWDA 
schendt;

Dat het middel gegrond is;
2. Overige grieven
Overwegende  dat  de  overige  grieven  die  niet  tot  ruimere  cassatie  kunnen 

leiden, geen antwoord behoeven;
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 

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.

17  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Claeys Bouuaert en Geinger.

Nr. 604

1° KAMER - 17 november 2005

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERBOD TOT TERUGWERKENDE KRACHT

2º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — VEREISTE 
VERMELDINGEN - VERMELDING VAN DE GESCHONDEN WETSBEPALINGEN - GEWIJZIGDE 
WETSBEPALINGEN - GEVOLG

3º INKOMSTENBELASTINGEN — VOORZIENING IN CASSATIE - 
CASSATIEMIDDELEN - VEREISTE VERMELDINGEN - VERMELDING VAN DE GESCHONDEN 
WETSBEPALINGEN - GEWIJZIGDE WETSBEPALINGEN

1º Het verbod tot terugwerkende kracht, gesteund op het rechtszekerheidsbeginsel, is geen 
algemeen rechtsbeginsel met grondwettelijke waarde.

2º  en  3°  Het  middel  dat  schending  aanvoert  van  wettelijke  bepalingen  "in  de  versie 
toepasselijk  op  het  voorliggende  geval",  terwijl  die  bepalingen  herhaaldelijk  werden  
gewijzigd,  geeft  niet  aan welke  versie  van deze  bepalingen toepasselijk  is,  en  is  bij  
gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk1. 

(AIR PRODUCTS  n.v.. T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)

ARREST

(A.R. C.03.0430.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 14 januari  2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1Zie Cass., 18 sept. 1992, AR F.1944.N, A.C., 1991-92, nr 622. 
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Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het verbod tot terugwerkende kracht, gesteund op het rechts-

zekerheidsbeginsel,  geen  algemeen rechtsbeginsel  met  grondwettelijke waarde 
is;

Dat het middel geheel ervan uitgaat dat er een dergelijk algemeen rechtsbe-
ginsel met grondwettelijke waarde bestaat;

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel de artikelen 2, 35quinquies en 35septies van de 

wet  van 26 maart  1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren  tegen 
verontreiniging  "in  de  versie  toepasselijk  op  het  voorliggende  geval"  als 
geschonden wettelijke bepalingen aanwijst, zonder nadere precisering;

Dat het middel aldus niet aangeeft welke versie van de voormelde wettelijke 
bepalingen die herhaaldelijk werden gewijzigd, te dezen toepasselijk is;

Dat het middel bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

17  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Londers  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 605

1° KAMER - 17 november 2005

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT VAN HET HOF - 
BELASTINGZAKEN - BESTREDEN BESLISSING GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK VATBARE GROND - 
INDEPLAATSSTELLING VAN EEN RECHTSGROND DOOR HET HOF - GEVOLG

2º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — BELANG - BESTREDEN 
BESLISSING GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK VATBARE GROND - INDEPLAATSSTELLING VAN EEN 
RECHTSGROND DOOR HET HOF - GEVOLG

1º en 2° Wanneer het hof van beroep ontheffing verleent van de door belastingplichtige 
betwiste aanslag op grond van een voor kritiek vatbare reden, en het Hof tot de bevinding 
komt dat elke rechtsgrond om tot belastingheffing over te gaan, ontbrak, stelt het vast dat 
door die in de plaats gestelde reden de bestreden beslissing tot ontheffing naar recht  
verantwoord is, zodat het middel niet tot cassatie kan leiden en bij gebrek aan belang niet  



Nr. 605 - 17.11.05 HOF VAN CASSATIE 2275 

ontvankelijk is1. 

(GEMEENTE KAPELLE-OP-DEN-BOS T. L'HERMITAGE n.v..)

ARREST

(A.R. F.02.0060.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 mei 2002 gewezen door 

het Hof van Beroep van Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 41, 159, 162, tweede lid, 2°, en 6°, 170, §4, en 172 van de gecoör-

dineerde Grondwet;
- de artikelen 1, b, 2, a), 3 in het bijzonder b) en c) van het reglement genomen door de 

gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos op 9 december 1996, inhoudende "belasting op de 
totale oppervlakte bestemd voor de uitoefening van industriële, commerciële, dienstverle-
nende en zorgenverstrekkende activiteiten,  alsook voor land-en/of tuinbouwactiviteiten, 
zomede voor de uitoefening van een vrij beroep, post of ambt";

- het algemeen rechtsbeginsel afgeleid uit de scheiding der machten en voor zover als 
nodig, het evenredigheidsbeginsel.

Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  verklaart  de  voorziening  van  verweerster  gegrond,  beveelt  de 

ontheffing van de bestreden aanslag en de terugbetaling van het teveel geïnde, vermeer-
derd met de moratoriumintresten, en veroordeelt eiseres tot de kosten, om redenen dat :

"het gelijkheidsbeginsel wordt geschonden indien in het belastingreglement een onver-
antwoord onderscheid wordt gemaakt tussen twee categorieën van belastingplichtigen die 
zich in dezelfde situatie bevinden (terzake : de grond wordt door een natuurlijke of door 
een rechtspersoon verpacht).

De al dan niet aanwezigheid van dergelijke verantwoording moet worden getoetst aan 
het doel en de gevolgen van de belasting, en aan de redelijkheid van de verhouding tussen 
de aangewende middelen en het beoogde doel.

De schending van het evenredigheidsbeginsel bevestigt  het gebrek aan overeenstem-
ming tussen het doel van de belasting en de gevolgen ervan.

Ter zake wordt het evenredigheidsbeginsel geschonden gezien de totale wanverhouding 
die  bestaat  tussen  enerzijds  netto-opbrengst  van  de  verhuring  (minder  dan  20.000 
BEF/jaar) en anderzijds het bedrag van de jaarlijkse gemeentebelasting (650.000 BEF); 
men heeft  aldus te maken  met  een pseudo - onteigening van de gronden alleen maar 
omdat de oppervlakte bestemd voor de landbouwactiviteiten door rechtspersonen verpacht 
worden (indien zij door een landbouwer gebruikt worden die zelf eigenaars zijn van de 
grond, of indien zij door natuurlijke personen verpacht worden is de gemeentebelasting 

1 Zie Cass., 5 mei 1993, AR P.93.0497.F, nr 221; Cass., 31 okt. 1996, AR C.96.0082.F, nr 410. 
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inderdaad niet verschuldigd).
Het onevenredig karakter van de belasting noopte (verweerster) trouwens de gronden te 

verkopen".
Grieven
1. Eerste onderdeel
De  grondwettelijke  regels  inzake  de  gelijkheid  der  Belgen  en  de  niet-discriminatie 

inzake belastingen, zoals opgenomen in artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde 
Grondwet, staan er niet aan in de weg dat een verschillende fiscale behandeling wordt 
ingesteld ten aanzien van bepaalde categorieën van personen, voor zover daarvoor een 
objectieve en redelijke verantwoording bestaat.

De al dan niet aanwezigheid van zodanige verantwoording moet worden getoetst aan 
het doel en de gevolgen van de ingestelde belasting en met inachtneming van de aard van 
de in het geding zijnde beginselen. Het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vast-
staat dat de aangewende middelen redelijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde 
doel.

De eventuele onevenredigheid van de grondslag van de heffing met het beoogde doel 
houdt echter op zichzelf geen schending in van het gelijkheidsbeginsel en, in elk geval, 
moet de toetsing van het belastingreglement aan het evenredigheidsbeginsel in abstracto 
gebeuren,  d.w.z.  los staande van het onderzoek van  de toestand van een welbepaalde 
belastingplichtige en, meer  bepaald, van het bedrag aan belasting dat een welbepaalde 
belastingplichtige verschuldigd is. Anders beslissen zou de rechterlijke macht toelaten de 
gepastheid of wenselijkheid van de belasting en zijn tarieven en modaliteiten te beoor-
delen, wat niet mag, nu het de gemeente in het kader van haar fiscale autonomie, gewaar-
borgd door artikelen 41, 162, tweede lid, 2°, en 170, §4, van de gecoördineerde Grondwet, 
vrijstaat  de  tarieven  en  modaliteiten  van  de  gemeentebelastingen  te  bepalen,  onder 
controle van de voogdij-overheid, die moet zorgen om te beletten dat de wet geschonden 
of het algemeen belang geschaad wordt  (artikel  162, tweede lid, 6°,  van de gecoördi-
neerde Grondwet).

Daaruit volgt dat, door de voorziening van de verwerende partij gegrond te verklaren en 
de ontheffing van de belasting te bevelen om de reden dat de ingevoerde belasting de 
gelijkheids-  en  evenredigheidsbeginselen  schendt  gezien  de  totale  wanverhouding  die 
bestaat tussen de netto-opbrengst van de verhuring (minder dan 20.000 BEF/jaar) en het 
bedrag  van  de  jaarlijkse  gemeentebelasting  (650.000  BEF)  zodat  men  zou  hebben  te 
maken met een pseudo-onteigening van de gronden alleen maar omdat de oppervlakte 
bestemd voor de landbouwactiviteiten door rechtspersonen verpacht worden en verweer-
ster gedwongen werd de gronden te verkopen, het bestreden arrest :

- de artikelen 10, 11, en 172 van de gecoördineerde Grondwet, alsmede het evenredig-
heidsbeginsel  schendt,  in de mate  dat het  de belastingsverordening aan het evenredig-
heidsbeginsel toetst en dit terwijl de eventuele schending van het evenredigheidsbeginsel 
op  zichzelf  geen  schending  van  de  artikelen  10,  11,  en  172  van  de  gecoördineerde 
Grondwet inhoudt;

- de artikelen 10, 11, en 172 van de gecoördineerde Grondwet, alsmede het evenredig-
heidsbeginsel schendt, in mate dat het de belasting ingevoerd door eiseres aan het evenre-
digheidsbeginsel toetst aan de hand van de bijzondere toestand van één bepaalde belas-
tingplichtige, verwerende partij, en dit terwijl dit onderzoek in abstracto moet gebeuren;

- een opportuniteitsbeoordeling doorvoert en de artikelen 41, 162, tweede lid, 2°, en 6°, 
en 170, §4, van de gecoördineerde Grondwet, alsmede het algemene rechtsbeginsel afge-
leid uit de scheiding der machten schendt, door de eerbiediging van het gelijkheidsbe-
ginsel aan de bijzondere toestand van één bepaalde belastingplichtige, verwerende partij 
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te toetsen en de ontheffing van de belasting te bevelen op grond van zuivere opportuni-
teitsredenen (hetzij de wanverhouding tussen de netto-opbrengst van de verhuring en het 
bedrag van de gemeentebelasting verschuldigd door verweerster);

- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet schendt door de regelmatig door eiseres 
genomen belastingsverordening niet toe te passen omwille van een beweerde schending 
van het evenredigheidsbeginsel.

2. Tweede onderdeel
Het belastingsreglement genomen door eiseres op 9 december 1996 voert een belasting 

in "(...) op de totale oppervlakte bestemd voor de uitoefening van industriële, commer-
ciële, dienstverlenende en zorgenverstrekkende activiteiten, alsook voor land-en/of tuin-
bouwactiviteiten, zomede voor de uitoefening van een vrij beroep, post of ambt".

Volgens artikel 1, b, van het reglement, wordt de oppervlakte een bedrijfsoppervlakte 
geacht te zijn indien en in de mate dat de natuurlijke persoon of de rechtspersoon deze 
oppervlakte aanwendt voor :

(i) commerciële activiteiten, en/of;
(ii) industriële activiteiten, en/of;
(iii) dienstverlenende activiteiten, en/of;
(iv) zorgenverstrekkende activiteiten, en/of;
(v) land- en/of tuinbouwactiviteiten, en/of;
(vi) de uitoefening van een vrij beroep, ambt of post.
Overeenkomstig artikel 2 van het reglement, is de belasting verschuldigd door iedere 

natuurlijk persoon of rechtspersoon die op 1 januari van het belastingjaar een binnen het 
grondgebied van de gemeente  gelegen bedrijfsoppervlakte  aanwendt  voor  één of meer 
activiteiten als bedoeld in artikel 1, b, (i).

Artikel 3 bepaalt  dat indien en in de mate dat een natuurlijk persoon,  die voor wat 
betreft de vestiging van de inkomstenbelastingen niet forfaitair belast wordt, of waarvan 
de aftrekbare beroepskosten niet forfaitair bepaald worden, de kosten verbonden aan een 
oppervlakte  als beroepskost  in aftrek brengt,  deze oppervlakte,  behoudens tegenbewijs 
door de administratie, vermoed wordt door de betrokken natuurlijk persoon aangewend te 
zijn voor de uitoefening van één of meer van de in artikel 1, b, (i), t/m (vi), bedoelde acti-
viteiten en dit op 1 januari van het belastbare tijdperk in de inkomstenbelastingen, waar-
voor deze kosten, als beroepskosten, in aftrek worden gebracht (artikel 3, b). Bovendien, 
wordt de oppervlakte van onroerende goederen, waarop een rechtspersoon over enig zake-
lijk of persoonlijk recht beschikt, onweerlegbaar vermoed een bedrijfsoppervlakte te zijn 
en dit op 1 januari van het belastingjaar waarin de rechtspersoon over een dergelijk recht 
beschikt (artikel 3c).

Uit  die bepalingen van de belastingsverordening blijkt  dat  zowel  rechtspersonen als 
natuurlijke personen aan de belasting zijn onderworpen, minstens wanneer en in de mate 
dat een natuurlijk persoon, die voor wat betreft de vestiging van de inkomstenbelastingen 
niet forfaitair belast wordt, of waarvan de aftrekbare beroepskosten niet forfaitair bepaald 
worden, de kosten verbonden aan een oppervlakte als beroepskost in aftrek brengt nu, in 
deze  omstandigheden,  deze  oppervlakte  vermoed  wordt  door  de  betrokken  natuurlijk 
persoon aangewend te zijn voor de uitoefening van één of meer van de in artikel 1, b, (i), 
t/m (vi), bedoelde activiteiten.

Hieruit  volgt  dat  het  bestreden  arrest  dat  de  voorziening  van  de  verwerende  partij 
gegrond verklaart  en de ontheffing van de belasting beveelt  om de reden dat de inge-
voerde belasting het evenredigheids- en bijgevolg het gelijkheidsbeginsel schendt nu men 
zou hebben te maken met een pseudo-onteigening van de gronden alleen maar omdat de 
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oppervlakte bestemd voor de landbouwactiviteiten door rechtspersonen verpacht worden 
en de belasting niet  verschuldigd  is  indien de oppervlakte  door  landbouwers  gebruikt 
worden  die  zelf  eigenaars  zijn  van  de  grond  of  indien  zij  door  natuurlijke  personen 
verpacht worden, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt en :

- de artikelen 10, 11, en 172 van de gecoördineerde Grondwet, alsmede het evenredig-
heidsbeginsel  schendt  in  de  mate  dat  zowel  rechtspersonen  als  natuurlijke  personen, 
minstens  wanneer  de  oppervlakte  bedrijfsmatig  wordt  gebruikt,  aan  de  belasting  zijn 
onderworpen zodat van een verschil in behandeling tussen rechtspersonen en natuurlijke 
personen die zich in dezelfde toestand bevinden, geen sprake is;

- de artikelen 1, b, 2, a en 3 in het bijzonder b) en c) van het belastingsreglement van 9 
december 1996 schendt, nu uit deze bepalingen blijkt dat, - in strijd met wat het bestreden 
arrest beslist -, de gemeentebelasting ook verschuldigd is door natuurlijke personen, niet 
alleen indien zij de oppervlakten bedrijfsmatig verpachten, maar ook indien zij als eige-
naar de grond zelf gebruiken als landbouwer;

- artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet schendt, door de regelmatig door eiseres 
genomen belastingverordening niet toe te passen omwille van een beweerde schending 
van het evenredigheidsbeginsel.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
- verweerster een burgerlijke vennootschap is, die de vorm heeft aangenomen 

van een handelsvennootschap;
- het maatschappelijk doel van verweerster bestaat in het beheer van beleg-

gingen en vermogens;
- verweerster niet beschikt over een BTW-nummer;
- verweerster op het grondgebied van eiseres eigenaar is van hooiland, weiland 

en landbouwgronden;
- verweerster haar gronden verpacht aan landbouwers die ze aanwenden voor 

hun landbouwactiviteiten;
- volgens artikel 1a van het in betwisting zijnde belastingreglement de aange-

vochten gemeentebelasting wordt geheven in de mate dat een bedrijfsoppervlakte 
wordt aangewend door een natuurlijke of een rechtspersoon;

Overwegende dat, krachtens artikel 3c van het betwiste reglement, de gronden 
waarop verweerster als rechtspersoon over een zakelijk recht beschikt, onweer-
legbaar worden vermoed een bedrijfsoppervlakte te zijn;

Overwegende dat het betwiste reglement niet het eigendomsrecht of een ander 
zakelijk recht  op een bedrijfsoppervlakte belast, maar het aanwenden van een 
bedrijfsoppervlakte;

Dat de appèlrechters vaststellen dat de gronden waarvan verweerster eigenaar 
is, niet door haar maar door landbouwers worden aangewend voor landbouwacti-
viteiten;

Dat hieruit volgt dat de rechtsgrond om verweerster te belasten ontbreekt;
Dat  door  de  in  de  plaatsgestelde  reden  dat  verweerster  haar  gronden  niet 

aanwendt de bestreden beslissing naar recht verantwoord is;
Overwegende dat het middel dat niet tot cassatie kan leiden, bij gebrek aan 
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belang niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

17  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Wouters en H. Dubois, Antwerpen.

Nr. 606

1° KAMER - 17 november 2005

1º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BERICHT VAN WIJZIGING - 
NIEUWE WIJZIGING VAN DE AANGIFTE - BEGRIP

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - TOEPASSING VAN EEN 
BELASTINGVERHOGING - KENNISGEVING IN HET BERICHT VAN WIJZIGING

3º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — WIJZIGING 
DOOR DE ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE - BERICHT VAN WIJZIGING - 
INKOMSTEN OF ANDERE GEGEVENS DIE HET BESTUUR VOORNEMENS IS IN DE PLAATS TE STELLEN - 
BEGRIP

4º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - 
BELASTINGVERHOGING - VOORAFGAANDE KENNISGEVING AAN DE BELASTINGPLICHTIGE

1º Wanneer na een eerder bericht van wijziging de administratie opnieuw tot een andere 
wijziging van de aangifte wil overgaan, omdat zij nieuwe of betere redenen tot wijziging  
heeft ontdekt, moet zij de belastingplichtige daartoe andermaal van in kennis stellen door  
middel  van  een  bericht  van  wijziging;  de  kennisgeving  van  een  nieuw  bericht  van 
wijziging  is  evenwel  niet  vereist,  wanneer  de  in  een  eerder  bericht  voorgestelde 
aanslagbasis verminderd wordt en daarvoor uitsluitend rekening wordt gehouden met de  
opmerkingen van de belastingplichtige zonder dat de methode en de grondslagen van de  
berekening gewijzigd worden. (Art. 251, W.I.B. 1964)

2º en 3° Belastingverhogingen zijn geen inkomsten of andere gegevens die, wanneer het 
bestuur  voornemens  is  ze  in  de  plaats  te  stellen  van  de  aangegeven  of  erkende 
inkomsten of  andere  gegevens,  het  voorwerp  moeten uitmaken van een bericht  van  
wijziging. (Art. 251, W.I.B. 1964)

4º Geen wettelijke of reglementaire bepaling legt het bestuur de verplichting op om de 
belastingverhoging  voor  de  inkohiering  ervan  ter  kennis  te  brengen  van  de 
belastingplichtige. 

(C. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financien)

ARREST
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(A.R. F.03.0027.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 maart 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart de voorziening ontvankelijk, doch ongegrond; Bevestigt 

de bestreden beslissing. Verwijst (eiser) in de kosten (...)", op grond van de motieven :
"(Eiser) houdt voor dat de berekening van de belastbare winsten op willekeurige wijze 

door de administratie gebeurde en dat hij terecht aanspraak maakt op de aftrok van de 
uitgaven en de lasten die hij heeft gedragen om de niet aangegeven meeromzet te betalen.

Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft in het arrest van 8 februari 1991 de tenlasteleg-
gingen die aan de basis van de bestreden aanslag liggen, bewezen geacht, zodat er volgens 
de administratie  geen aanleiding bestaat  om de belastbare inkomsten  te herzien of  de 
wettelijk opgelegde belastingverhoging te verminderen : namelijk een zwarte omzet van 
minstens  56.000.000 BEF en een gerealiseerde zwarte  winst  van  minstens 10.000.000 
BEF.

(Verweerder) heeft terecht de niet aangegeven belastbare winsten berekend door op de 
officieuze lonen dezelfde brutowinstmarge toe te passen als op de aangegeven lonen.

De berekening van (eiser) is geen bewijs van het juiste bedrag van de belastbare inkom-
sten en de beroepsuitgaven worden door (eiser) niet bewezen.

In de berekening houdt (eiser) ten onrechte rekening met de uitbetaalde lonen vermeld 
in de exploitatierekening, gevoegd bij zijn aangifte, die echter door de administratie niet 
werd aanvaard en die wordt tegengesproken door de gegevens in het arrest.

Bovendien stelt (eiser) ten onrechte dat bij de berekening van de brutowinstmarge reke-
ning moet worden gehouden met de reële loonkost, zijnde het loon vermeerderd met de 
RSZ,  medische  controles  en  dergelijke,  terwijl  dit  uiteraard  bij  de  uitbetaling  van  de 
zwarte lonen niet van toepassing is.

De aanslag voor het aanslagjaar 1986 dient dan ook te worden behouden".
Grieven
Eiser heeft in regelmatig genomen beroepsbesluiten, neergelegd ter griffie op 8 oktober 

1999, op de pagina's 11 en 12 opgeworpen "Oorspronkelijk had (eiser) een bruto exploita-
tiewinst uit hoofde van ontvangen slijplonen als diamantslijper van 26.232.854 (code 600) 
aangegeven. De administratie heeft echter, bij bericht van wijziging van 3 oktober 1990, 
laten weten dat 56.156.4423 BEF tekort was en vermelde som werd door de administratie 
bekomen door de volgens haar gegevens verzamelde werkelijke prestaties ten bedrage van 
82.005.916 BEF te verminderen met de zogenaamde officiële prestaties ten bedrage van 
25.849.474 BEF. Uit de aanvaarde BTW-aangifte blijkt evenwel dat een materiële vergis-
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sing in deze berekening is gebeurd en dat er 106.000 BEF te veel werd aangerekend (stuk 
nr. 16 van (verweerder) en de gevoegde bijlagen : BTW-listing). Bijgevolg is de meer-
omzet niet 56.156.442 BEF doch alleszins slechts 56.050.442 BEF".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat met de aangehaalde motieven, noch met enig 
ander motief, op deze ingeroepen materiële vergissing bij de door verweerder uitgevoerde 
berekeningen niet heeft geantwoord, niet naar genoegen van recht gemotiveerd is (schen-
ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 251, zoals gewijzigd door de wet van 3 november 1976, en 259, lid 2, 

zoals gewijzigd door de wet van 5 januari 1976, van het bij koninklijk besluit van 26 
februari  1964  gecoördineerde  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen,  hierna  afgekort 
WIB/64;

- voor zoveel als nodig, de artikelen 346 en 354 van het bij koninklijk besluit van 10 
april  1992  gecoördineerde  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen,  hierna  afgekort 
WIB/92.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart de voorziening ontvankelijk, doch ongegrond; Bevestigt 

de bestreden beslissing. Verwijst (eiser) in de kosten (...)", op grond van de motieven :
"Bij ter post aangetekende brief van 3 oktober 1990 werd aan (eiser) een bericht van 

wijziging van aangifte betekend.
Bij  brief  van  13 november  1990,  binnen de toegestane verlengde  termijn,  heeft  de 

gevolmachtigde van (eiser) een aantal bemerkingen overgemaakt aan de administratie.
(Verweerder) heeft vervolgens bij gewoon schrijven van 20 december 1990 de inkom-

sten gewijzigd en op basis daarvan de supplementaire aanslag gevestigd.
(Eiser) stelt  dat  de administratie  reeds op 28 december  1990 het kohier  uitvoerbaar 

heeft verklaard, vooraleer de wettelijke antwoordtermijn op het bericht van 20 december 
1990 was verstreken. (Eiser) stelt dan ook dat de (verweerder) de substantiële vormver-
eisten heeft miskend, zodat de wijzigingsprocedure nietig is alsook de aldus onwettelijke 
gevestigde supplementaire aanslag.

Wanneer de administratie in het kader van de wijzigingsprocedure een eerste bericht 
van wijziging verzendt en nadien een aanslag vestigt op een lagere aanslagbasis dan uit 
het bericht van wijziging naar voor komt, dient zij niet eerst een nieuw bericht van wijzi-
ging te sturen. Dit op voorwaarde dat enkel werd rekening gehouden met de opmerkingen 
van de belastingplichtige, zonder dat de methode en de berekening van de aanslag werd 
gewijzigd. (...)

De brief van 20 december 1990 is geen bericht van wijziging, maar een antwoord van 
de administratie op het niet-akkoord van de belastingplichtige van 16 november 1990. 

Het  bericht  van  wijziging  dateert  van  3  oktober  1990,  zodat  de  vestiging  op  28 
december 1990 van het aanslagjaar 1986 regelmatig is gebeurd".

Grieven
Eiser heeft in regelmatig genomen beroepsbesluiten, neergelegd ter griffie op 8 oktober 

1999, op pagina 8 opgeworpen : "De administratie heeft echter vervolgens, bij gewoon 
schrijven dd. 20 december 1990, andermaal de inkomsten gewijzigd en kennelijk op basis 
daarvan de supplementaire,  betwiste  aanslag gevestigd.  Inderdaad vermeldt  het bericht 
van wijziging van 3 oktober 1990 een belastbare winst  (code nr. 607) van 47.465.912 
BEF, terwijl in het laatste schrijven dan weer wordt besloten tot een belastbare winst van 
26.618.231 BEF, die op een andere wijze vastgesteld is en bijgevolg een nieuwe discussie 
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moest ontlokken.
De administratie dient een nieuw bericht van wijziging te versturen, ook wanneer zij, 

na  rekening  te  hebben  gehouden  met  de  opmerkingen  van  de  belastingplichtige,  een 
lagere aanslagbasis weerhoudt die berust op een andere methode en berekening van de 
aanslag.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest door te beslissen dat de aanvullende aanslag voor 
het aanslagjaar 1986 wettig gevestigd werd op 28 december 1990, zonder dat eiser een 
nieuwe termijn van antwoord op het schrijven van 20 december 1990 gegund diende te 
worden, op de enkele vaststelling dat dit schrijven een antwoord was van verweerder op 
het niet-akkoord van eiser, maar zonder aan te duiden dat de weerhouden gegevens in dit 
schrijven van 20 december 1990 het niet werden op een andere methode en berekening 
van de aanslagbasis, zijn beslissing niet wettig verantwoordt (schending van de aange-
haalde artikelen 251 en 295, lid 2, WIB/92).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen;
- de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet;
-  artikel  334  van  het  bij  koninklijk  besluit  van  26  februari  1964  gecoördineerde 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen, hierna afgekort WIB/64 en voor zoveel als nodig 
artikel 444 van het bij koninklijk besluit van 10 april 1992 gecoördineerde Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, hierna afgekort WIB/92;

- artikel 238bis van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het WIB/
64 en voor  zoveel  als nodig 225 van het koninklijk  besluit  van 27 augustus  1993 tot 
uitvoering van het WIB/92. 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart de voorziening ontvankelijk, doch ongegrond; Bevestigt 

de bestreden beslissing. Verwijst (eiser) in de kosten (...)", op grond van de motieven :
"(Eiser) stelt ten onrechte dat de opgelegde belastingverhoging nietig is aangezien ze 

niet werd aangekondigd in het bericht van wijziging.
Krachtens recente cassatierechtspraak legt  geen wettelijke  of reglementaire  bepaling 

het bestuur de verplichting op om de belastingverhoging voor de inkohiering ter kennis te 
brengen van de belastingplichtige".

Grieven
Krachtens artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, 

telkens wanneer een belastingadministratie aan een belastingplichtige een bericht zendt, 
waarbij hem een administratieve boete wordt opgelegd, dit bericht de feiten die de over-
treding  opleveren  en  de  verwijzing  naar  de  toegepaste  wet-  of  verordeningsteksten 
vermeldt, en de motieven opgeeft die gediend hebben om het bedrag van de boete vast te 
stellen; die wettelijke verplichting geldt op straffe van een niet gerechtvaardigde discrimi-
natie te doen ontstaan tussen belastingplichtigen, naargelang van hen de betaling van een 
fiscale boete dan wel een belastingverhoging wordt gevorderd.  Deze verplichting geldt 
noodzakelijkerwijs  zowel  voor de bij het Wetboek van de Inkomstenbelastingen opge-
legde administratieve geldboeten als voor de belastingverhogingen die, evenzeer als de 
boeten,  bestuurlijke  sancties  zijn,  die kunnen worden  opgelegd  voor  dezelfde overtre-
dingen van de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van de ter 
uitvoering  ervan  genomen  besluiten.  Terzake  heeft  het  Arbitragehof  in  zijn  arrest  nr. 
48/2001 van 18 april 2001 beslist : "Dat neemt echter niet weg dat de ambtenaar in beide 
gevallen  over  een  beoordelingsvrijheid  beschikt  voor  de  feiten  die  aanleiding  hebben 
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gegeven tot de sanctie en voor het bedrag dat hij oplegt. In geval van een belastingverho-
ging moet hij bovendien, overeenkomstig artikel 444, tweede lid, oordelen of er sprake is 
van 'ontstentenis van kwade trouw'. Op geen enkele wijze kan worden verantwoord dat de 
belastingadministratie,  wanneer  zij  een  belastingverhoging  oplegt,  niet  de  redenen 
vermeldt die haar tot het besluit hebben gebracht dat een aangifte onvolledig of onjuist is 
en dat de belastingplichtige al dan niet te kwader trouw is, terwijl  zij, wanneer zij een 
administratieve  boete  oplegt,  verplicht  is  de  elementen  bedoeld  in  artikel  109  te 
vermelden. In beide gevallen gaat het om administratieve sancties die de administratie kan 
opleggen in geval van overtreding van bepalingen van het Wetboek, waarvan zij de aard 
en de ernst beoordeelt".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig, zonder artikel 109 van de wet van 4 
augustus 1986, alsook de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoördineerde Grondwet  te 
schenden,  heeft  kunnen  beslissen  dat  "geen  wettelijke  of  reglementaire  bepaling  het 
bestuur de verplichting op(legt) om de belastingverhoging voor de inkohiering ter kennis 
te  brengen  van  de  belastingplichtige",  dan  wanneer  de  verplichting  wel  bestaat  voor 
verweerder om telkens wanneer hij een belastingverhoging oplegt, hij voorafgaandelijk 
aan de belastingplichtige de feiten die de overtreding opleveren, de verwijzing naar de 
toegepaste wet- of verordeningsteksten en de motieven die gediend hebben om het bedrag 
van de boete vast te stellen dient ter kennis te brengen. (schending van de artikelen 10, 11 
en 172 van de gecoördineerde Grondwet, 334 van het WIB/64, voor zoveel als nodig 444 
WIB/92, 238bis van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 en 225 van het koninklijk 
besluit van 27 augustus 1993).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat het arrest, enerzijds, de beslissing van het bestuur bijvalt die, 

op grond van een arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen van 8 februari 
1991,  oordeelt  dat  de  "zwarte  omzet"  minstens  56.000.000 BEF bedroeg  en, 
anderzijds, de berekeningen gedaan door eiser verwerpt;

Dat het arrest  aldus het in het middel bedoelde verweer verwerpt  en beant-
woordt;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
2. Tweede middel
Overwegende dat  het  middel  niet  preciseert  hoe en waardoor  het  bestreden 

arrest  artikel  259,  tweede  lid,  van  het  Wetboek  van de  Inkomstenbelastingen 
(1964) schendt;

Dat het middel in zoverre wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, krachtens artikel 251, eerste lid, van het Wetboek van de 

Inkomstenbelastingen (1964), de administratie, indien ze meent de inkomsten en 
andere gegevens te moeten wijzigen welke de belastingplichtige heeft vermeld in 
een aangifte die voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 214 
tot 218 of van ter uitvoering van artikel 220 van hetzelfde wetboek genomen 
bepalingen, dan wel schriftelijk heeft erkend, verplicht is de belastingplichtige 
bij  een  ter  post  aangetekende  brief  in  kennis  te  stellen van  de inkomsten  en 
andere gegevens die zij voornemens is in de plaats te stellen van die welke zijn 
aangegeven of schriftelijk erkend, en ertoe gehouden is de redenen te vermelden 
die naar haar oordeel de wijziging rechtvaardigen;
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Overwegende dat, krachtens artikel 251, derde lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen  (1964),  de belastingplichtige  binnen de termijn van een 
maand na de verzending van dat bericht, welke termijn wegens wettige redenen 
kan worden verlengd, schriftelijk zijn opmerkingen kan inbrengen;

Dat, krachtens deze wetsbepaling, de aanslag niet mag worden gevestigd voor 
die  eventueel  verlengde termijn verstreken  is,  behoudens indien de belasting-
plichtige  met  de  wijziging  van  zijn  aangifte  schriftelijk  instemt  of  indien  de 
rechten van de Schatkist in gevaar verkeren wegens een andere oorzaak dan het 
verstrijken van de aanslagtermijn;

Overwegende dat wanneer na een eerder bericht van wijziging de administratie 
opnieuw tot een andere wijziging van de aangifte wil overgaan, omdat zij nieuwe 
of betere redenen tot wijziging heeft  ontdekt, zij de belastingplichtige daartoe 
andermaal moet van in kennis stellen door middel van een bericht van wijziging;

Dat  de  kennisgeving  van  een  nieuw  bericht  van  wijziging  niet  vereist  is, 
wanneer de in een eerder bericht voorgestelde aanslagbasis verminderd wordt en 
daarvoor uitsluitend rekening wordt gehouden met de opmerkingen van de belas-
tingplichtige zonder dat de methode en de grondslagen van de berekening gewij-
zigd worden;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1. eiser bij ter post aangetekende brief een bericht van wijziging van aangifte 

werd betekend op 3 oktober 1990;
2. de gevolmachtigde van eiser een aantal bemerkingen heeft overgemaakt aan 

verweerder  bij  brief  van  13  november  1990 binnen  de  toegestane  verlengde 
termijn;

3. verweerder bij brief van 20 december 1990 de inkomsten heeft gewijzigd en 
op basis daarvan de supplementaire aanslag heeft gevestigd;

4.  de brief  van 20 december  1990 geen  bericht  van wijziging is,  maar een 
antwoord van de administratie op het niet-akkoord van de belastingplichtige van 
13 november 1990;

Overwegende dat de appèlrechters te kennen geven dat er geen noodzaak was 
tot het verzenden van een nieuw bericht van wijziging omdat de administratie na 
de verzending van het eerste bericht van wijziging de aanslag vestigde op een 
lagere aanslagbasis dan uit dit bericht van wijziging naar voor kwam, zonder dat 
de methode en de berekening van de aanslag werd gewijzigd;

Dat de appèlrechters aldus hun beslissing dat de aanvullende aanslag wettig 
gevestigd werd op 28 december 1990, naar recht verantwoorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
3. Derde middel
Overwegende  dat,  krachtens  het  te  dezen  toepasselijke  artikel  334 van  het 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij niet-aangifte of bij onjuiste 
aangifte,  op de niet-aangegeven  inkomsten belastingverhogingen  verschuldigd 
zijn, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld 
en gaande van 10 pct. tot 200 pct. van de op het niet-aangegeven inkomstenge-
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deelte verschuldigde belastingen;
Overwegende dat de belastingverhoging geen inkomsten of andere gegevens 

zijn die, wanneer  het bestuur voornemens is ze in de plaats te stellen van de 
aangegeven  of  erkende  inkomsten  of  andere  gegevens,  het  voorwerp  moeten 
uitmaken  van  een  bericht  van  wijziging  overeenkomstig  artikel  251  van  het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);

Dat geen andere wettelijke of reglementaire bepaling het bestuur de verplich-
ting oplegt  om de belastingverhoging vóór de inkohiering ervan ter kennis te 
brengen van de belastingplichtige;

Dat het middel dat de appèlrechters verwijt de aanslagen met betrekking tot de 
belastingverhoging niet nietig te hebben verklaard bij gebrek aan voorafgaande-
lijke verwittiging door het bestuur, in zoverre faalt naar recht;

Overwegende voor het overige dat het middel ervan uitgaat dat vereist is dat 
vóór een boete wordt opgelegd, de betrokkene voorafgaandelijk wordt ingelicht 
van de gronden waarop de boete zal worden opgelegd;

Dat het middel berust op een onjuiste premisse;
Dat in zoverre het discriminatie aanvoert, het middel niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

17  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Londers  – Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Wouters en Claeys Bouuaert.

Nr. 607

1° KAMER - 17 november 2005

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - LANDVERZEKERING - VERZEKERDE - RECHT 
OP BETALING

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERDE - RECHT OP BETALING - 
BEWIJSLAST

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - LANDVERZEKERING - VERZEKERAAR - AANVAARDING VAN 
DEKKING - VERZEKERDE - RECHT OP BETALING - BEWIJSLAST

4º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - VERZEKERAAR - AANVAARDING VAN 
DEKKING - VERZEKERDE - RECHT OP BETALING - BEWIJSLAST

1º en 2° De verzekerde die jegens zijn verzekeraar een recht op betaling aanvoert, moet in  
de regel niet alleen het bewijs leveren van de schade maar ook van de gebeurtenis die  
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tot die schade heeft geleid, en moet bewijzen dat het opgetreden risico in het contract 
was voorzien en er niet door uitgesloten was1. (Art. 1315, B.W.; Art. 870, Ger.W.)

3º en 4° De verzekerde is niet langer gehouden het bewijs te leveren dat het schadegeval 
in de verzekeringsovereenkomst is voorzien en er niet door uitgesloten is wanneer de 
rechter  vaststelt  dat  de verzekeraar  aanvaard  heeft  tot  dekking te zijn  gehouden,  en 
verzaakt  heeft  aan zijn  recht  om op grond van de polis  en de  wettelijke  bepalingen 
dekking te weigeren.

(GENERALI BELGIUM n.v.. T. K. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0477.N)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep is  gericht  tegen  een arrest,  op 9 februari  2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het algemeen rechtsbeginsel dat afstand van recht strikt  moet worden uitgelegd en 

enkel kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, zoals 
neergelegd in onder meer artikel 1045, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek;

-  de  artikelen  1134,  1135,  1234,  1315,  1338,  2219  en  2262,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek;

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1, 34, 35, 77, 78, 79 en 89, van de wet van 25 juni 1992 op de landverze-

keringsovereenkomst, hierna afgekort Landverzekeringswet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist op pagina 14 : "Ongeacht de vraag of (eiseres) op grond van 

de polisvoorwaarden of wettelijke bepalingen al dan niet tot dekking dient over te gaan, 
heeft zij door haar houding aanvaard dat zij te dezen tot dekking gehouden is. Zij heeft 
dienvolgens impliciet doch zeker verzaakt aan haar beweerd recht om op grond van de 
polis en de wettelijke bepalingen dekking te weigeren. 5. Uit het voorgaande volgt dat 
(eiseres) tot dekking gehouden is. Het hoger beroep van (derde verweerster) is gegrond. 
De eis in tussenkomst en vrijwaring van (tweede verweerster) tegen haar gericht is onge-
grond", op grond van de motieven op pp. 12-14 :

"4. (Eiseres) heeft zonder voorbehoud het verweer van (tweede verweerster) tijdens de 
procedure in kort geding en tijdens de expertise in kort geding waargenomen. Ze heeft een 
raadsman, hierna verder de raadsman genoemd, aangesteld om de belangen van (tweede 
verweerster) waar te nemen. Niettegenstaande de dagvaarding in kort geding van 27 mei 
1998  de  feiten  niet  dateert  en  dienvolgens  zeer  beperkte  informatie  aanreikt,  wordt 
(eiseres) door de door haar aangestelde raadsman tijdens de expertiseverrichting op de 
hoogte gehouden van het verder verloop. De hierna volgende briefwisseling toont aan dat 

1 Cass., 25 feb. 2000, AR C.98.0511.F, nr 143.
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(eiseres) met kennis van zaken handelde en zonder enig voorbehoud in de procedure in 
kort geding en tijdens de expertise de belangen van (tweede verweerster) behartigde. De 
raadsman maakt  de beschikking in kort  geding van 18 juni 1998 die professor  B.  als 
deskundige aanstelt,  aan (eiseres) over. (Eiseres) ontvangt tevens het voorlopig verslag 
van de gerechtsdeskundige,  haar overgemaakt  op 25 november 1998. Bij  brief van 30 
november 1998 bericht de raadsman zowel aan (vierde verweerder) als aan (eiseres) dat 
(tweede verweerster) geen opmerkingen heeft op het deskundigenverslag en dat hij eerst 
van de verzekeraar hierover de bevestiging wenst te verkrijgen. De raadsman maakt op 4 
december 1998 de opmerkingen van (eerste verweerder) op het deskundigenverslag, door 
diens raadsman geformuleerd, aan (eiseres) over. (Eiseres) antwoordt op 2 december 1998 
aan  (vierde  verweerder)  dat  zij  geen  opmerkingen  op  het  voorlopig  verslag  van  de 
deskundige heeft. Een afschrift van de door de raadsman van (eerste verweerder) aan de 
deskundige  verzonden correctie van 3 december  1998 wordt  eveneens op 7 december 
1998  door  de  raadsman  aan  (tweede  verweerster),  (vierde  verweerder)  en  (eiseres) 
verzonden. De raadsman van (eerste verweerder) verzoekt bij brief van 3 december 1998 
of (eiseres) bereid is minstens een voorschot op de schadevergoeding te betalen. Aan de 
deskundige wordt op 11 december 1998 bericht dat (tweede verweerster) geen commen-
taar heeft bij het deskundigenverslag. In een afzonderlijke brief van 11 december 1998 
dankt de raadsman de deskundige voor zijn brief van 9 december 1998 waarmee hem het 
definitief deskundigenverslag werd overgemaakt en vraagt hij nadere uitleg over punt 6.6 
dat nergens in het verslag te bespeuren valt. De raadsman maakt bij brief van 18 december 
1998 deze gegevens over aan (tweede verweerster), (vierde verweerder) en (eiseres) en 
voegt hieraan toe een uittreksel van de brief van de raadsman van (eerste verweerder), 
volgens die brief gedateerd van 14 december 1998, waarin (eerste verweerder) een vrij-
willige  regeling van een gedeelte  van de bedragen vraagt  en waarin de raadsman aan 
(eiseres) een finale regeling suggereert. De raadsman breng dit schrijven van 18 december 
1998 op 7 januari 1999 aan (eiseres) in herinnering. Op dat ogenblik reageert (eiseres) bij 
brief van 20 januari 1999 dat zij de bundel bezorgt aan een raadgever stomatoloog en dat 
zij zodra mogelijk op deze taak terugkomt. Bij brief van 10 februari 1999 bericht (eiseres) 
aan de raadsman dat zij op grond van de aangehechte opmerkingen van haar raadgevende 
arts niet bereid is in deze zaak enige tegemoetkoming aan de tegenpartij te verlenen en 
eindigt deze brief als volgt : 'Wij vertrouwen verder op uw goede zorgen om de eis van 
tegenpartij af te wijzen en zien uw volgende berichten met belangstelling tegemoet'. In het 
aangehaald advies verwijst de arts naar de opeenvolgende feiten waaruit hij afleidt dat het 
best  mogelijk  is  dat  de  vorige  polis,  bedoeld wordt  de door  (tweede  verweerster)  bij 
(derde verweerster)  aangegane polis,  moet worden aangesproken.  (Eiseres) heeft  gedu-
rende meer dan zeven maanden onvoorwaardelijk de belangen van (tweede verweerster) 
tijdens de expertiseverrichtingen behartigd. Zij heeft geen opmerkingen op het voorlopig 
en op het definitief deskundigenverslag geformuleerd. (Eiseres) werd volledig ingelicht 
door de door haar aangestelde raadsman, kende op dat ogenblik de opeenvolgende feiten, 
wist aan de hand van bijlage 2, met name de behandelfiche, dat op 15 september 1993 de 
behandeling bij (tweede verweerster) was gestart, dat op 11 juli 1995 gratis een nieuwe 
brug werd geplaatst en dat het dienvolgens mogelijk was dat de schade zich zou hebben 
gemanifesteerd voor 16 juni 1997, datum waarop haar polis in werking trad. Tijdens het 
deskundigenonderzoek was de brug in de bovenkaak niet langer aanwezig en zat de brug 
in  de  onderkaak  los.  Volgens  de  deskundige  diende  (eerste  verweerder)  dringend  tot 
prothetisch  herstel  over  te  gaan  ter  vrijwaring  van  de  kauwfunctie  en  de  esthetiek. 
(Eiseres) kende het belang van de vaststellingen en de noodzaak van bijkomende medi-
sche ingrepen. Ze mocht er dan ook niet van uitgaan dat diezelfde vatstellingen nogmaals 
ten aanzien van een andere verzekeraar op tegenspraak konden worden overgedaan. Door 
die houding van (eiseres) mocht (tweede verweerster) aannemen dat haar aansprakelijk-
heid door (eiseres) werd gedekt. Die houding van (eiseres) heeft eveneens tot gevolg dat 
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(tweede verweerster) haar vorige verzekeraar, (derde verweerster), niet in kennis van het 
schadegeval heeft gesteld tijdens de procedure in kort geding en dat (derde verweerster) 
dekking weigert. Gelet op de aard van de betwisting is er geen zekerheid dat een nieuw 
deskundigenonderzoek  de  rechten  van  (derde  verweerster)  vrijwaart.  Ongeacht  dat  de 
vaststellingen in kort geding op tegenspraak tussen partijen met verschillend belang zijn 
gebeurd, is aan (derde verweerster) het recht ontzegd vanuit haar invalshoek de expertise 
bij te wonen en opmerkingen op het deskundigenverslag te formuleren. Gelet op de nood-
zaak tot dringend herstel en de inmiddels verstreken tijd is er evenmin zekerheid dat bij 
(eerste verweerder) dezelfde vaststellingen kunnen geschieden als tijdens het deskundi-
genonderzoek in kort geding. (Eiseres) beweert niet, laat staan dat zij het waarschijnlijk 
maakt, dat (eerste verweerder) inmiddels geen behandeling bij de tandarts onderging nu 
de deskundige reeds op 9 december 1998 wees op de dringende noodzaak tot prothetisch 
herstel".

Grieven
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig de artikelen 1134 en 1335 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 

1 en 77 van de Landverzekeringswet is een verzekeraar slechts gehouden tot het verlenen 
van dekking indien het schadegeval gedekt is door zijn polis.

Krachtens artikel 78, §1, van de Landverzekeringswet slaat de verzekeringswaarborg 
op de schade voorgevallen tijdens de duur van de overeenkomst  en strekt zich uit tot 
vorderingen die na het einde van deze overeenkomst worden ingediend.

Krachtens  artikel  78,  §2,  van  de  Landverzekeringswet  kunnen  voor  de  erin  nader 
bepaalde takken van de algemene burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de partijen over-
eenkomen dat  de  verzekeringswaarborg  alleen slaat  op de vorderingen  die  schriftelijk 
worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar tijdens de duur van de overeen-
komst voor schade voorgevallen tijdens diezelfde duur.

Krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 870 van het Gerech-
telijk Wetboek moet de verzekerde, die jegens zijn verzekeraar doet gelden dat hij recht 
heeft op een betaling, niet enkel de schade bewijzen, maar ook de gebeurtenis die daartoe 
aanleiding gaf, en aantonen dat het verzekeringscontract wel degelijk in dat schadegeval 
voorziet en het niet uitsluit.

Dezelfde regels inzake de bewijslast aan de derde-benadeelde en aan elke andere derde 
het bewijs daarvan opleggen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest zijn beslissing dat "alleen (eiseres) tot dekking 
gehouden is" omdat dit "uit  het voorgaande volgt" niet wettig verantwoordt, nu uit het 
enkel feit dat eiseres, naar het oordeel van de appèlrechters, "verzaakt (heeft) aan haar 
beweerd  recht  om op  de  grond  van  de  polis  en  de  wettelijke  bepalingen  dekking  te 
weigeren" slechts toelaat te besluiten dat eiseres dit verweer niet mag voeren volgens de 
appèlrechters, maar onverkort laat de bewijslast die nog steeds op de andere partijen, en 
inzonderheid (tweede verweerster) rust, om aan te tonen dat het schadegeval in de polis 
van eiseres is voorzien en deze dit  niet  uitsluit,  zoals artikel  78 van de Landverzeke-
ringswet dit toelaat. (Schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk Wetboek en 1, 77 en 78 van de Landverzekeringswet).

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat de verzekerde die jegens zijn verzekeraar een recht op beta-
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ling aanvoert, in de regel niet alleen het bewijs moet leveren van de schade, maar 
ook van de gebeurtenis die tot die schade heeft geleid en moet bewijzen dat het 
opgetreden risico in het contract was voorzien en er niet door uitgesloten was;

Dat wanneer, zoals te dezen, de rechter vaststelt dat de verzekeraar aanvaard 
heeft tot dekking te zijn gehouden, en verzaakt heeft aan zijn beweerd recht om 
op grond van de polis en de wettelijke bepalingen dekking te weigeren, de verze-
kerde niet langer gehouden is het bewijs te leveren dat het schadegeval  in de 
verzekeringsovereenkomst is voorzien en er niet door uitgesloten is;

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

17 november 2005 – 1° Kamer  – Voorzitter: mevr. Bourgeois, waarnemend voorzitter 
–  Verslaggever: de h. Londers – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-
generaal met opdracht– Advocaten:  mrs. Wouters, De Gryse en Geinger.

Nr. 608

1° KAMER - 17 november 2005

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - GENEESKUNDE - ORDE DER 
GENEESHEREN - RAAD VAN BEROEP - BESLISSING - UITSPRAAK - LEDEN VAN DE RAAD - 
AANWEZIGHEID OP DE TERECHTZITTING

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — TUCHTZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - ARTIKEL 779, GER.W. - TOEPASSING

1º en 2° De leden van de raad van beroep van de Orde van geneesheren die hebben  
meegewerkt  aan de beslissing, moeten noodzakelijkerwijze de terechtzitting bijwonen, 
waarop zij is uitgesproken, tenzij toepassing is gemaakt van het tweede lid van art. 779  
Ger. W1. (Art. 779, Ger.W.)

(D. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. D.05.0002.N)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  beslissing,  op  6  december  2004 

gewezen door de Raad van beroep van de Orde der geneesheren, met het Neder-
lands als voertaal.

II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 19 nov. 1992, AR 9544, nr 743.
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Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijk van het eerste middel
Over  het  door  verweerster  opgeworpen  middel  van  niet-ontvankelijkheid  : 

eiser heeft geen belang :
De  aangevoerde  onregelmatigheid,  die  erin  bestaat  dat  een  lid,  Dr.  V.G, 

aanwezig was bij de beraadslaging maar niet aanwezig was op de datum van de 
uitspraak van de bestreden beslissing tot geen andere meerderheid had kunnen 
leiden vermits de bestreden beslissing vaststelt : "beslissende (...) met de meer-
derheid van de stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige leden";

Overwegende dat zolang een beslissing niet is uitgesproken, de rechters die 
eraan hebben meegewerkt,  haar kunnen intrekken, wijzigen, op hun standpunt 
terugkomen of een nieuwe beslissing uitlokken; dat het in die gevallen niet is 
uitgesloten dat bij een nieuwe stemming een meerderheid een andere beslissing 
neemt;

Dat eiser aldus belang heeft;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
2. Het middel zelf
Overwegende  dat  krachtens  artikel  779,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek, het vonnis enkel  kan worden uitgesproken door het voorgeschreven 
aantal rechters en dezen moeten alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben, 
een en ander op straffe van nietigheid.

Dat,  het  tweede  lid  van  hetzelfde  artikel  de  procedure  bepaalt  die  moet 
gevolgd  worden wanneer  een rechter  wettig  verhinderd is  de uitspraak  bij  te 
wonen van een vonnis waarover hij mede heeft beraadslaagd;

Overwegende dat uit die wetsbepaling, die krachtens artikel 2 van het Gerech-
telijk Wetboek te dezen van toepassing is, volgt dat de leden van de raad van 
beroep  die  hebben  meegewerkt  aan  de  beslissing,  noodzakelijkerwijze  de 
terechtzitting waarop zij is uitgesproken moeten bijwonen, tenzij toepassing is 
gemaakt van het tweede lid van artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek, wat te 
dezen niet het geval is;

Overwegende dat uit de notulen van de zitting van de raad van beroep van 11 
oktober 2004 blijkt dat vier leden, magistraten, en vier leden, artsen, aanwezig 
waren en zij de zaak hebben gehoord, dat het debat werd gesloten en zij daarna 
over de zaak hebben beraadslaagd;

Dat de bestreden beslissing werd uitgesproken door dezelfde vier magistraten, 
maar slechts door drie van de artsen die aan de beraadslaging hadden deelge-
nomen;
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Dat de bestreden beslissing, nu zij is uitgesproken door zeven leden van de 
raad van beroep, hoewel acht leden erover hadden beraadslaagd, nietig is;

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

vernietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster tot de kosten;
Verwijst de zaak naar de Raad van beroep van de Orde der geneesheren met 

het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.

17 november 2005 – 1° Kamer  – Voorzitter en Verslaggever: mevr. Bourgeois, waar-
nemend voorzitter  – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met 
opdracht– Advocaten:  mrs. Maes en van Eeckhoutte.

Nr. 609

1° KAMER - 18 november 2005

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — ALGEMEEN 
- ONGRONDWETTIGHEID - OMVANG - VOORWAARDE

Het  gebrek  van  ongrondwettigheid  waardoor  een  van  de  artikelen  van  een 
belastingverordening is aangetast, maakt die verordening in haar geheel nietig wanneer 
de bepalingen ervan een ondeelbaar geheel vormen1.  (Artt.  10, 11, 159 en 172, Gw. 
1994)

(GEMEENTE  ANDERLECHT  T. IBRAHIM TRADING b.v.b.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0053.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 24 juni 2004 is gewezen 

door door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.

1 In  zijn  andersluidende  conclusie  verdedigde  het  openbaar  ministerie  de  stelling  van  het 
cassatieberoep volgens hetwelk een vernietiging wegens schending van de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet tot die vrijstelling kan worden beperkt indien het geen twijfel lijdt dat de steller van de 
belastingverordening,  zoals  in  casu  die  verordening  ook  zou  hebben  goedgekeurd  zonder  de 
bekritiseerde vrijstelling. Zie P. GLINEUR en S. WILMET, "Propos sur l'efficacité en matière d'impôt des 
principes constitutionnels d'égalité et de non discrimination", in Mélanges Kirkpatrick, nr 16; pp. 358 
en 359. Vgl. Cass., 25 okt. 1985, AR F.1202.N, nr 126.
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Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert een middel aan :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 10, 11, 159 en 172 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 2 en 4 van de belastingverordening van eiseres van 29 februari 1996 

waarbij  vanaf  1  januari  1997  voor  een  tijdvak  van  vijf  jaar  een  jaarlijkse  belasting 
geheven wordt op de import-exportbedrijven en op de groothandelszaken in tweedehands-
voertuigen.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest stelt vast : 
-  dat  eiseres voor  het aanslagjaar  1998 ten laste  van  verweerster  een belasting van 

125.000  BEF heeft  ingekohierd  krachtens  haar  belasting-verordening  van  29  februari 
1996 waarbij, met ingang van 1 januari 1997, voor een periode van vijf jaar, een jaarlijkse 
belasting geheven  wordt  op de import-exportbedrijven  en op de groothandelszaken  in 
tweedehandsvoertuigen die op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, onder de in 
de  belastingverordening  omschreven  voorwaarden,  opslagplaatsen  van  meer  dan  twee 
motorvoertuigen of opslagplaatsen van gebruikte voertuigen of markten in tweedehands-
voertuigen exploiteren; 

- dat verweerster "niet betwist dat zij een import-exportbedrijf en een groothandelszaak 
in tweedehandsvoertuigen is die op het grondgebied van de gemeente Anderlecht, onder 
de  in  de  artikelen  1  en  2  van  de  belastingverordening  bepaalde  voorwaarden 
exploiteert... : 

- een opslagplaats van meer dan twee motorvoertuigen krachtens de ordonnantie van 30 
juli 1992 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de milieuvergunning;

-  een  opslagplaats  van  gebruikte  voertuigen  in  de  zin  van  de  ordonnantie  van  29 
augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw;

- ... privé-markten van tweedehandsvoertuigen"; 
- dat zij "niet in het handelsregister is ingeschreven als detailhandelaar in tweedehands-

voertuigen  en dat  zij  niet  in  het  bezit  is  van het  attest  dat,  krachtens de wet  van  15 
december 1970, vereist is om beroepsmatig handel te kunnen drijven in tweedehandsvoer-
tuigen",  zodat zij krachtens artikel  3 van de belastingverordening niet van belasting is 
vrijgesteld; 

- dat zij niet verkoopt aan particulieren, zodat zij niet in het bezit dient te zijn van het 
vestigingsattest.

Vervolgens beslist het arrest dat de belastingverordening van eiseres de artikelen 10, 11 
en 172 van de Grondwet schendt en niet kan worden toegepast; het wijzigt bijgevolg de 
beslissing van het jurisdictionele college van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het 
bezwaarschrift van verweerster tegen de tegen haar voor het aanslagjaar 1998 ten kohiere 
gebrachte  belasting had verworpen;  het  vernietigt  die  belasting,  beveelt  de  ontheffing 
ervan en veroordeelt eiseres om, zo nodig, de onrechtmatig ontvangen bedragen, vermeer-
derd met de moratoire interest, terug te betalen.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
Uit het verslag van 4 februari 1992 van het college van burgemeester en schepenen aan 

de gemeenteraad, waarvan de bewoordingen in het arrest worden weergegeven, blijkt "dat 
de litigieuze belasting tot doel heeft niet alleen om nieuwe inkomsten te scheppen voor de 
begroting van de gemeente, maar ook om de uitbreiding tegen te gaan van de groothan-
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dels- en import-exportbedrijven van tweedehandsvoertuigen die niet in het bezit zijn van 
een vestigingsattest, zulks met het oog op het herstel van het milieu van de wijken en de 
beperking  van  de  hinder  waarvoor  zij  verantwoordelijk  zijn  (verkeershinder,  dubbel 
parkeren, bezetting van de gelijkvloerse verdiepingen van de gebouwen, de leegstand van 
de verdiepingen), daar zij de bevolking en de overige ondernemingen verdrijven.

Daarentegen mag,  uit beschermingsoverwegingen,  de belasting niet  geheven worden 
van degenen die tweedehandsvoertuigen aan particulieren verkopen en die daarvoor in het 
bezit  moeten  zijn  van  een  vestigingsattest,  wat  een  doorlopende  technische  opleiding 
impliceert die alle waarborgen aan particuliere kopers biedt.

(Eiseres) stelt vast dat de exploitanten van groothandelsondernemingen en van import-
exportbedrijven  meestal  niet  beschikken over  die attesten [die ...  slechts nodig zijn in 
geval van detailverkoop aan particulieren]. Zij is van oordeel dat die activiteiten nadelig 
zijn voor de gemeente op het gebied van het milieu en zij was derhalve voorstander van 
de heffing van die forfaitaire belasting, omdat deze een meer ontradend karakter heeft dan 
de economische wetgeving terzake,  waarop de gemeente immers  geen directe controle 
kan  uitoefenen,  aangezien  deze  de  bevoegdheid  is  van  de  minister  van  Economische 
Zaken.

Dus dient te worden nagegaan of er gelet op de door de gemeente aangeklaagde nega-
tieve  gevolgen  van  de  groothandel  in  tweedehands-voertuigen  voor  het  milieu  die  de 
gemeente  wil  verhelpen  door toedoen van die belasting,  een objectief  verschil  bestaat 
tussen de groothandelaar in tweedehandsvoertuigen die de belasting verschuldigd is en de 
groothandelaar die tevens detailhandelaar is en in het bezit is van de vestigingsattesten en 
daarom van de belasting zal worden vrijgesteld.

(Eiseres) verklaart niet waarom een grossier, die voor het overige geen detailhandelaar 
is, meer schade zou kunnen berokkenen aan het milieu dan de grossier die ook detailhan-
delaar  is  en  in  het  bezit  is  van  zijn  vestigingsvergunning,  daar  zij  beiden  door  hun 
gemeenschappelijke activiteiten als grossier de aangeklaagde hinder veroorzaken.

Bijgevolg blijkt dat het criterium voor het onderscheid tussen de gewone groothande-
laar in tweedehandsvoertuigen en de groothandelaar die tevens detailhandelaar is en in het 
bezit is van een vergunning,  niet naar recht is  verantwoord in het licht van het nage-
streefde doel, namelijk de sanering van het milieu in een wijk van de gemeente.

De belastingverordening (...) voert bijgevolg een discriminatie in door een onderscheid 
in behandeling te maken tussen categorieën van personen, zonder dat dit onderscheid op 
een objectief criterium berust en redelijkerwijs verantwoord is gelet op het doel en de 
gevolgen  van  de  bekritiseerde  maatregel.  Het  gelijkheidsbeginsel  is  derhalve  in  casu 
miskend, daar de litigieuze belastingverordening door de aangeklaagde discriminatie een 
voorrecht inzake belastingen invoert".

Grieven
Met bovenvermelde redenen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing dat artikel 

3 van de belastingverordening van eiseres van 29 februari 1996, waarbij "de verkopers 
van voertuigen die in het handelsregister ingeschreven zijn als detailhandelaars in tweede-
handsvoertuigen  en  die  in  het  bezit  zijn  van  het  attest  dat  krachtens  de  wet  van  15 
december 1970 vereist is om beroepsmatig handel te kunnen drijven in tweedehandsvoer-
tuigen" worden vrijgesteld van de belasting op de import-exportbedrijven en op de groot-
handelszaken in de in artikel 1 bedoelde tweedehandsvoertuigen, "in strijd is met de arti-
kelen 10, 11 en 172 van de Grondwet en krachtens artikel 159 van de Grondwet niet kan 
worden toegepast".

Daarentegen verantwoordt het arrest met die redenen niet de beslissing dat de overige 
bepalingen van bovengenoemde belastingverordening in strijd zijn met de artikelen 10, 11 
en 172 van de Grondwet en niet kunnen worden toegepast.
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Door om die redenen te weigeren toepassing te maken van de overige bepalingen van 
voormelde belastingverordening, schendt het arrest derhalve de artikelen 10, 11 en 172 
van de Grondwet en artikel 159 van de Grondwet, alsook de bepalingen van voormelde 
belastingverordening, andere dan artikel 3, inzonderheid de in de aanhef van het middel 
aangegeven artikelen 1, 2 en 4.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de gemeenteraad van eiseres op 29 

februari 1996 een belastingverordening heeft uitgevaardigd waarbij naar luid van 
artikel  1,  met ingang van 1 januari  1997, voor een tijdvak van vijf  jaar,  een 
belasting wordt geheven op de import-exportbedrijven en op de groothandels-
zaken in tweedehandsvoertuigen die op het grondgebied van de gemeente Ander-
lecht : a) opslagplaatsen van meer dan twee motorvoertuigen; b) opslagplaatsen 
van gebruikte voertuigen exploiteren. Die belasting wordt, blijkens artikel 2, ook 
geheven  op de ondernemingen  die markten in tweedehandsvoertuigen  exploi-
teren;

Dat, krachtens artikel 3 van genoemde verordening, van de belasting zijn vrij-
gesteld de verkopers van tweedehandsvoertuigen die in het handelsregister inge-
schreven zijn als detailhandelaars in tweedehandsvoertuigen en die in het bezit 
zijn van het attest dat, krachtens de wet van 15 december 1970, vereist is om 
beroepsmatig handel te kunnen drijven in tweedehandsvoertuigen;

Overwegende dat verweerster voor het hof van beroep aanvoerde dat er sprake 
is van een discriminatie wanneer een groothandelaar die tevens detailhandelaar is 
en uit dien hoofde in het bezit is van dat attest, van de belasting wordt vrijgesteld 
terwijl dat niet het geval is met de groothandelaar die geen detailhandelaar is;

Overwegende dat het arrest, zonder door het middel te worden bekritiseerd, 
zegt dat "het criterium voor het onderscheid tussen de gewone groothandelaar in 
tweedehandsvoertuigen en de groothandelaar die tevens detailhandelaar is en in 
het bezit is van een vergunning, niet naar recht verantwoord is in het licht van 
het nagestreefde doel, namelijk de sanering van het milieu in een wijk van de 
gemeente" en bijgevolg beslist dat "de litigieuze belastingverordening [...] een 
discriminatie invoert door een onderscheid in behandeling te maken tussen cate-
gorieën  van  personen  zonder  dat  dit  onderscheid  op  een  objectief  criterium 
berust en redelijkerwijs verantwoord is gelet op het doel en de gevolgen van de 
bekritiseerde maatregel";

Dat het middel betoogt dat het arrest met diezelfde redenen de beslissing niet 
verantwoordt dat de overige bepalingen van de belastingverordening, inzonder-
heid die welke de belasting invoeren en de belastingplichtigen aanwijzen, niet 
kunnen worden toegepast;

Overwegende  dat  de bepalingen  van  de litigieuze  belastingverordening  een 
ondeelbaar geheel vormen, dar zij alle betrekking hebben op een belasting die 
ongelijk  wordt  ingevoerd;  dat  het  gebrek  van  ongrondwettigheid  waardoor 
artikel 3 van de belastingverordening is aangetast, de verordening in haar geheel 
nietig maakt; 

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

18 november 2005 – 1° Kamer  – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter  – Andersluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. Kirkpatrick.

Nr. 610

3° KAMER - 21 november 2005

LOON — BESCHERMING - LOONOVERDRACHT - AKTE VAN LOONOVERDRACHT - INHOUD

De akte van loonoverdracht dient te vermelden welke hoofdverbintenis wordt gewaarborgd 
en ten belope van welk bedrag1. (Art. 27, Loonbeschermingswet)

(EUROPABANK n.v. T. H.)

ARREST

(A.R. C.05.0020.N)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  15  mei  2003 in  laatste 

aanleg gewezen door de Vrederechter van het vijfde kanton te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 4 oktober 2005 werd deze zaak 

naar de derde kamer verwezen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 27 van de Loonbeschermingswet, de over-

dracht  van loon moet gebeuren  bij  een akte onderscheiden  van die welke de 
hoofdverbintenis  bevat  waarvan  zij  de  uitvoering  waarborgt;  dat  de  gewaar-
borgde  verbintenis  en  de  overeenkomst  van  loonoverdracht  nauw met  elkaar 
verbonden zijn en de overdracht niet los staat van de basisovereenkomst;

Overwegende dat uit deze bepaling en de bedoeling van de wetgever om aan 
de overdrager een afdoende rechtsbescherming te bieden, voortvloeit dat de akte 

1Cass., 29 okt. 2001, AR C.99.0125.N, n° 579, met conclusie advocaat-generaal T.WERQUIN.
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van loonoverdracht  dient  te vermelden welke hoofdverbintenis  wordt  gewaar-
borgd en ten belope van welk bedrag;

Overwegende  dat  het  bestreden  vonnis,  door  aan  de  loonoverdracht  geen 
gevolg te verlenen omdat de akte van overdracht niet vermeldt tot beloop van 
welk bedrag zij wordt gegeven, aan artikel 27 geen voorwaarde toevoegt die er 
niet in is gesteld en de aangewezen wetsbepalingen niet schendt;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het bestreden vonnis, door te oordelen dat de akte van loon-

overdracht  niet  vermeldt  tot  welk  bedrag  de  loonoverdracht  is  gegeven,  een 
uitlegging geeft van deze akte die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar 
is;

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

21 november 2005 – 3° Kamer   –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelings-
voorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caat:  mr. van Ommeslaghe. 

Nr. 611

3° KAMER - 21 november 2005

1º LOON — BESCHERMING - OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE ARBEID - BEDONGEN 
VERGOEDING - SAMENSTELLING - AANWENDING SOCIALE VERPLICHTINGEN - GEVOLG

2º LOON — BESCHERMING - OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE ARBEID - 
GERECHTELIJKE HERKWALIFICATIE - ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONBASIS - BEREKENING VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGE

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - OVEREENKOMST VOOR ZELFSTANDIGE 
ARBEID - GERECHTELIJKE HERKWALIFICATIE - ARBEIDSOVEREENKOMST - LOONBASIS - BEREKENING 
VAN  SOCIALE BIJDRAGEN

1º In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid wordt of kan de hoegrootheid van de door  
de opdrachtgever aan de zelfstandige arbeider te betalen vergoeding bepaald worden 
met inachtneming van de door de zelfstandige arbeider uitsluitend zelf te dragen bijdrage 
voor de sociale zekerheid als zelfstandige; het gedeelte van de oorspronkelijk bepaalde 
vergoeding, er juist toe strekkende de zelfstandige arbeider toe te laten uitsluitend zelf  
zijn  bijdrage  voor  de  sociale  zekerheid  als  zelfstandige  te  betalen,  heeft  specifiek 
betrekking op de overeenkomst van zelfstandige arbeid en kan geen voordeel of loon zijn  
waarop de werknemer "ingevolge de dienstbetrekking" recht heeft en geen basis kan zijn 
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers1. (Art. 23, eerste 

1 Cass., 10 jan. 2005, AR S.03.0039.N, nr.13.
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en tweede lid en 38, § 1, Wet 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de 
sociale zekerheid voor werknemers; Art. 14, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; 
Art. 2, Loonbeschermingswet)..

2º  en  3°  In  geval  van  herkwalificatie  door  de  rechter  van  een  overeenkomst  voor  
zelfstandige  arbeid  in  een  arbeidsovereenkomst,  omdat  uit  de  uitvoering  van  de  
overeenkomst is gebleken dat de arbeid onder gezag werd gepresteerd stemt de in de  
overeenkomst voor zelfstandige arbeid bedongen en door de opdrachtgever te betalen 
vergoeding niet noodzakelijk overeen met het loon waarop de werknemer "ingevolge de 
dienstbetrekking" recht heeft, op basis waarvan de te betalen socialezekerheidsbijdragen 
voor werknemers worden berekend2.  (Artt. 23, eerste en tweede lid en 38, § 1, Wet 29 
juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers; 
Art. 14, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 2, Loonbeschermingswet)

(D'HOLLANDER-BUYLE b.v.b.a.. T. R.S.Z.)

ARREST

(A.R. S.05.0061.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 december 2004 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 38, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende 

de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers;
-  artikel  14 van  de wet  van  27 juni  1969 tot  herziening van  de besluitwet  van  28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers;
- de artikelen 2, 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen-

komsten;
- artikel 149 van gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de oorspronke-

lijke vordering van verweerder, het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en in de 
volgende mate gegrond. Het arbeidshof vernietigt het eindvonnis van de arbeidsrechtbank 
van 14 april 2003. Opnieuw wijzende, veroordeelt het arbeidshof eiseres tot betaling aan 
verweerder van 52.032,33 euro aan achterstallige bijdragen, 5.203,16 euro aan bijdrage-
opslagen, 16.603,39 euro aan interest, en de verwijlinterest vanaf 29 september 2000. Het 
arbeidshof beslist dat onder meer op grond van de volgende motieven :

"28. In ondergeschikte orde haalt (eiseres) aan dat de bijdragen niet mogen berekend 
worden op de brutobedragen die de ontbeenders ontvingen na aftrek van de B.T.W. Het is 

2 Ibid.
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het bedrag dat aan de werknemer werd uitgekeerd dat terecht in rekening werd gebracht. 
Het heeft geen belang wat zij met deze vergoeding hebben aangevangen. De wijze van 
berekening  wordt  trouwens  vermeld  in  het  onderzoeksverslag  en  wordt  door  het 
arbeidshof beaamd. Terecht werd rekening gehouden met de vergoeding maar ook met de 
verklaringen  van de betrokkenen  nopens het  aantal  gewerkte  dagen  (bijvoorbeeld  van 
maandag  tot  vrijdag)  en  8  uur  prestaties  per  gewerkte  dag.  De  berekeningen  werden 
gemaakt aan de hand van de verklaringen van de uitbeners en Dhr. D. Het argument dat 
van het betaalde loon minstens de sociale bijdragen moeten afgetrokken worden gaat niet 
op. Immers de betrokken werknemers presteerden ook elders buiten de uren dat zij in de 
weer waren voor (eiseres). Het gaat dan ook niet op hun sociale bijdragen, die berekend 
worden op de totaliteit van de opbrengst van hun zelfstandige activiteiten na vermindering 
van hun kosten af te trekken van hun loon bij (eiseres)".

Grieven
1.  De  artikelen  23,  eerste  en  tweede  lid,  en 38,  §1,  van  de wet  van  29 juni  1981 

houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, hieronder 
afgekort als Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid, en artikel 14 van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  hieronder  afgekort  als  RSZ-Wet,  bepalen dat  de 
socialezeker-heidsbijdragen worden berekend op basis van het loon van de werknemer, 
waarbij het begrip loon wordt bepaald bij artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betref-
fende de bescherming van het loon der werknemers, hieronder afgekort als Loonbescher-
mingswet.

Krachtens artikel 2 van de Loonbeschermingswet wordt onder loon verstaan : het loon 
in geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienst-
betrekking recht heeft ten laste van de werkgever.

2. De herkwalificatie door de rechter van een overeenkomst voor zelfstandige arbeid in 
een arbeidsovereenkomst, omdat uit de uitvoering van de overeenkomst is gebleken dat de 
arbeid onder gezag werd gepresteerd, heeft de toepassing van de socialezekerheidsrege-
ling voor werknemers tot gevolg.

In een overeenkomst voor zelfstandige arbeid kan het bedrag van de vergoeding die de 
opdrachtgever verschuldigd is aan de persoon met wie hij op zelfstandige basis samen-
werkt, mee bepaald zijn met inachtneming van de door de zelfstandige te betalen bijdrage 
voor de sociale zekerheid voor zelfstandigen. Het gedeelte van de oorspronkelijk bepaalde 
vergoeding dat voor de partijen ertoe strekte de zelfstandige toe te laten zijn bijdrage voor 
de sociale zekerheid voor zelfstandigen te betalen, heeft specifiek betrekking op een over-
eenkomst voor zelfstandige arbeid en niet op een dienstbetrekking. Dat gedeelte van de 
vergoeding kan dan ook ingevolge de herkwalificatie niet beschouwd worden als loon of 
een voordeel waarop de werknemer recht heeft "ingevolge de dienstbetrekking" en kan 
bijgevolg  geen  basis  zijn  voor  de  berekening  van  de  socialezekerheidsbijdragen  voor 
werknemers.

3. Na een analyse van de feitelijke werkomstandigheden, komt het arbeidshof tot het 
besluit  dat  de  vier  uitbeners  van  wie  verweerder  aanvoerde  dat  zij  in  ondergeschikt 
verband werkten voor eiseres, onder het gezag stonden van eiseres voor de prestaties die 
zij voor haar verleenden, dat zij voor de periode dat zij voor eiseres werkten, gebonden 
waren  door  een arbeidsovereenkomst  en derhalve  onderworpen  waren  aan de sociale-
zeker-heidsregeling  voor  werknemers  zodat  "op  hun  prestaties"  socialezeker-heidsbij-
dragen verschuldigd zijn.

Het arbeidshof overweegt voorts :
"In  ondergeschikte  orde  haalt  (eiseres)  aan  dat  de  bijdragen  niet  mogen  berekend 

worden op de brutobedragen die de ontbeenders ontvingen na aftrek van de B.T.W. Het is 
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het bedrag dat aan de werknemer (d.i. de door het arbeidshof als werknemers geherkwali-
ficeerde uitbeners) werd uitgekeerd dat terecht in rekening werd gebracht. Het heeft geen 
belang wat zij met deze vergoeding hebben aangevangen. De wijze van berekening werd 
trouwens  vermeld  in  het  onderzoeksverslag  en  wordt  door  het  Arbeidshof  beaamd. 
Terecht werd rekening gehouden met de vergoeding maar ook met de verklaringen van de 
betrokkenen nopens het aantal gewerkte dagen (bijvoorbeeld van maandag tot vrijdag) en 
8 uur prestaties per gewerkte dag. De berekeningen werden gemaakt aan de hand van de 
verklaringen van de uitbeners en Dhr. D. Het argument dat van het betaalde loon minstens 
de sociale bijdragen moeten afgetrokken worden gaat niet op. Immers de betrokken werk-
nemers presteerden ook elders buiten de uren dat zij in de weer waren voor (eiseres). Het 
gaat dan ook niet op hun sociale bijdragen, die berekend worden op de totaliteit van de 
opbrengst van hun zelfstandige activiteiten na vermindering van hun kosten af te trekken 
van hun loon bij (eiseres)". 

Eiseres voerde in een regelmatig aan het arbeidshof voorgelegde conclusie aan :
"De socialezekerheidsbijdragen kunnen, in de mate dat de uitbeners als werknemers 

worden beschouwd, maar worden berekend op het loon waarop zij recht hebben (artikel 
14 RSZ-Wet en artikel 2 Loonbeschermingswet).

Als  werknemer  hebben  zij  geen  recht  op  de  vergoeding  die  zij  als  zelfstandige 
ontvingen,  en  moet  worden  gekeken  naar  het  loon  dat  ze  als  werknemer  zouden 
verdienen.

Van het bedrag dat zij ontvingen, betaalden zij onder meer zelf de sociale zekerheids-
bijdragen  in  de zelfstandigenregeling  (stukken  II/6-9).  Alvast  minstens  deze bijdragen 
moeten dan ook van hetgeen zij factureerden worden afgehouden, naast de BTW, om tot 
een equivalent van een belastbaar loon te komen dat als basis voor de berekening van de 
bijdragen kan dienen". (blz. 18, voorlaatste alinea, van de conclusie neergelegd ter griffie 
op 20 april 2004).

Aldus voerde eiseres aan dat voor de berekening van de socialezeker-heidsbijdragen 
rekening moet worden gehouden met het loon dat de als werknemer geherkwalificeerde 
uitbeners als werknemers zouden verdienen en dat zij als werknemer geen recht hebben 
op de vergoeding die zij als zelfstandige ontvingen, m.a.w. dat de uitbeners niet op de 
volledige vergoeding de zij van eiseres ontvingen, recht hebben "ingevolge de dienstbe-
trekking".

De overweging van het arbeidshof dat (door verweerder) terecht het bedrag dat aan de 
werknemer werd uitgekeerd, in rekening werd gebracht, houdt in dat het arbeidshof de 
vergoeding die eiseres aan de uitbeners betaalde (na aftrek van de BTW) geheel als loon 
beschouwt  voor  de berekening  van  de  socialezekerheidsbijdragen  in  de  regeling  voor 
werknemers,  ongeacht  of  zij  betrekking  heeft  op  een  overeenkomst  voor  zelfstandige 
arbeid dan wel op een dienstbetrekking.

Nochtans zijn enkel socialezekerheidsbijdragen verschuldigd op het loon in geld en de 
in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ten laste van zijn werkgever recht 
heeft "ingevolge de dienstbetrekking".

Het arbeidshof overweegt dat de bedragen die de betrokken uitbeners betaalden aan 
sociale bijdragen als zelfstandige, niet dienen te worden afgetrokken van de door eiseres 
betaalde vergoedingen aangezien de uitbeners ook elders presteerden buiten de uren dat 
zij in de weer waren voor eiseres en de sociale bijdragen berekend worden op de totaliteit 
van de opbrengst van de zelfstandige activiteiten verminderd met hun kosten.

Het arbeidshof gaat evenwel niet na en stelt niet vast dat de door eiseres in het kader 
van de overeenkomst voor zelfstandige arbeid betaalde vergoeding niet mee bepaald was 
met  inachtneming  van  de  door  de  zelfstandige  uitbeners  te  betalen  bijdrage  voor  de 
sociale zekerheid voor zelfstandigen en dus specifiek betrekking heeft op een overeen-
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komst voor zelfstandige arbeid en niet op een dienstbetrekking. Nochtans overweegt het 
arbeidshof  onder  punt  19  :  "Dat  de  'zelfstandige'  uitbeenders  een  hogere  vergoeding 
genoten  verklaard kan worden  door het feit  dat  zij  zelf  dienden in  te staan voor  hun 
sociaal statuut, ongevallenverzekering en dergelijke meer".

Door,  met  veronachtzaming  van  de  hierboven  geciteerde  aanvoering  van  eiseres, 
zonder na te gaan en vast te stellen op welk loon de als werknemers geherkwalificeerde 
uitbeners recht hadden ingevolge hun dienstbetrekking en door zonder meer aan te nemen 
dat terecht het bedrag dat aan de als werknemers geherkwalificeerde uitbeners werd uitge-
keerd in rekening werd gebracht voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen 
verschuldigd  in  de regeling  voor  werknemers,  schendt  het  arbeidshof  het  begrip  loon 
(schending van de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 38, §1, van de wet van 29 juni 
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 14 
van de wet  van 27 juni 1969 tot  herziening van de besluitwet  van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon der werknemers, en van de artikelen 2, 3 en 20, 
3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

4. Voor het geval het Hof zou aannemen dat het arbeidshof met de overwegingen dat 
terecht de bedragen die aan de als werknemer geherkwali-ficeerde uitbeners werden uitge-
keerd,  in rekening werden gebracht  en dat het  niet opgaat  de sociale bijdragen die de 
uitbeners betaalden in de socialezekerheidsregeling voor zelfstandigen, af te trekken van 
die  bedragen  omdat  de  betrokken  uitbeners  ook  elders  presteerden  en  hun  sociale 
bijdragen berekend worden op de totaliteit van de opbrengst van hun zelfstandige activi-
teiten na vermindering van hun kosten, oordeelt dat de partijen de vergoeding in het kader 
van de overeenkomst voor zelfstandige arbeid hebben bepaald zonder inachtneming van 
de door  de zelfstandige  uitbeners  te  betalen bijdragen  in  de socialezekerheidsregeling 
voor zelfstandigen, is het arrest behept met een tegenstrijdigheid.

Hoger in het arrest, bij de bespreking van de vraag of de prestaties van de uitbeners al 
dan  niet  in  het  kader  van  een  arbeidsovereenkomst  werden  geleverd,  overweegt  het 
arbeidshof dat het  feit  dat  de zelfstandige uitbeners voor  de door hen ter beschikking 
gestelde arbeid in de werkplaats van eiseres een hogere vergoeding genoten dan de werk-
nemers-uitbeners, kan verklaard worden door het feit dat de zelfstandige uitbeners zelf 
dienden in te staan voor hun "sociaal statuut, ongevallenverzekering en dergelijke meer".

Het  gedeelte  van  de oorspronkelijk  bepaalde  vergoeding  dat  voor  de partijen ertoe 
strekte de zelfstandige toe te laten zijn bijdragen te betalen in de socialezekerheidsrege-
ling voor zelfstandigen, heeft specifiek betrekking op een overeenkomst voor zelfstandige 
arbeid en niet op een dienstbetrekking.  Dat gedeelte van de vergoeding kan ingevolge 
herkwalificatie dan ook niet beschouwd worden als loon, te weten geld of een in geld 
waardeerbaar  voordeel  waarop de werknemer recht heeft  ten laste van zijn werkgever 
"ingevolge de dienstbetrekking", en kan dan ook geen deel uitmaken van de basis voor de 
berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen in de regeling voor de werknemers.

Door enerzijds, voor de beoordeling van het al dan niet bestaan van een gezagsverhou-
ding, te oordelen dat het feit dat de zelfstandige uitbeners een hogere vergoeding genoten 
kan verklaard worden door het feit dat zij zelf dienden in te staan voor hun sociaal statuut, 
en anderzijds, voor de bepaling van de berekeningsbasis van de bijdragen verschuldigd in 
de socialezekerheidsregeling voor  werknemers,  te oordelen dat de in het kader  van de 
overeenkomst  van  zelfstandige  samenwerking  betaalde  bedragen  (volledig)  moeten  in 
aanmerking worden genomen, is het arrest tegenstrijdig gemotiveerd.

De ene keer oordeelt het arbeidshof aldus dat het deel van de vergoeding dat de zelf-
standige uitbeners meer ontvangen dan de werknemers-uitbeners niet het ter beschikking 
stellen van hun arbeid vergoedt, de andere keer oordeelt het dat het volledige bedrag wel 
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het ter beschikking stellen van hun arbeid vergoedt.
In  die omstandigheden schendt het arbeidshof dan ook artikel  149 van de gecoördi-

neerde Grondwet.
Het arbeidshof oordeelt niet wettig dat terecht het bedrag dat aan de werknemer werd 

uitgekeerd in rekening werd gebracht voor de berekening van de door eiser gevorderde 
sociale-zekerheidsbijdragen,  verklaart  niet  wettig  het  hoger  beroep  ontvankelijk  en  in 
bepaalde mate gegrond en veroordeelt eiseres niet wettig tot betaling aan verweerder van 
52.032,33 euro aan achterstallige bijdragen, 5.203,16 euro aan bijdrageopslag, 16.603,39 
euro aan verwijl-interest, en de verwijlinterest vanaf 29 september 2000 (schending van 
de artikelen 23, eerste en tweede lid, en 38, §1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de 
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, 14 van de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maat-
schappelijke  zekerheid  der  arbeiders,  2  van  de  wet  van  12  april  1965  betreffende  de 
bescherming van het loon der werknemers,  149 van gecoördineerde Grondwet  van 17 
februari 1994, en voor zoveel als nodig, 2, 3 en 20, 3°, van de wet van 3 juli 1978 betref-
fende de arbeidsovereenkomsten).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 23, eerste lid, en artikel 38, §1, van de wet 

van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid 
voor werknemers en artikel 14,§1, van de RSZ-wet van 27 juni 1969, de sociale-
zekerheidsbijdragen voor de werknemers berekend worden op basis van het loon 
van de werknemers;

Dat, krachtens artikel 23, tweede lid, van de voormelde wet van 29 juni 1981 
en artikel 14, §2, van de voormelde wet van 27 juni 1969, het begrip loon dat 
voor  de  berekening  van  de  socialezekerheidsbijdragen  in  aanmerking  wordt 
genomen, bepaald wordt bij artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 
1965, dit is het geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer 
"ingevolge de dienstbetrekking" recht heeft ten laste van zijn werkgever;

Overwegende dat in een overeenkomst voor zelfstandige arbeid de hoegroot-
heid  van  de  door  de  opdrachtgever  aan  de  zelfstandige  arbeider  te  betalen 
vergoeding bepaald wordt of kan bepaald worden met inachtneming van de door 
de zelfstandige arbeider uitsluitend zelf te dragen bijdrage voor de sociale zeker-
heid als zelfstandige; 

Dat het gedeelte van de oorspronkelijk bepaalde vergoeding, er juist toe strek-
kende de zelfstandige arbeider toe te laten uitsluitend zelf zijn bijdrage voor de 
sociale zekerheid als zelfstandige te  betalen,  specifiek betrekking heeft  op de 
overeenkomst van zelfstandige arbeid en geen voordeel of loon kan zijn waarop 
de werknemer "ingevolge de dienstbetrekking" recht heeft en geen basis kan zijn 
voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers;

Dat daaruit  volgt  dat,  in geval  van herkwalificatie  door de rechter  van een 
overeenkomst voor zelfstandige arbeid in een arbeidsovereenkomst, omdat uit de 
uitvoering van de overeenkomst  is  gebleken  dat  de arbeid onder  gezag werd 
gepresteerd, de in de overeenkomst voor zelfstandige arbeid bedongen en door 
de opdrachtgever te betalen vergoeding niet noodzakelijk overeenstemt met het 
loon waarop de werknemer "ingevolge de dienstbetrekking" recht heeft, op basis 
waarvan de te betalen socialezekerheidsbijdragen voor werknemers worden bere-
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kend;
Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat de zelfstandige uitbeenders, 

waarvan  evenwel  vastgesteld  werd  dat  zij  onder  gezag  werkten,  een  hogere 
vergoeding ontvingen dan de in dienstverband werkende uitbeenders en in dit 
verband oordelen dat dit "kan verklaard worden door het feit dat zij zelf dienden 
in te staan voor hun sociaal statuut, ongevallenverzekering en dergelijke meer";

Dat het arrest, door in de gegeven omstandigheden te oordelen dat na de voor-
melde herkwalificatie  de in het  kader  van de overeenkomst  voor zelfstandige 
arbeid bepaalde vergoeding volledig als basis dient te worden genomen voor de 
berekening van de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers,  de hierboven 
aangewezen wetsbepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DEZE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk  verklaart  en  aanneemt  dat  de  vier  bedoelde  "zelfstandige"  uitbeenders 
onder gezag van eiseres arbeid presteerden in het kader van een arbeidsovereen-
komst;

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

21 november 2005 – 3° Kamer   –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelings-
voorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caten:  mrs. van Eecckhoutte.en De Bruyn. 

Nr. 612

3° KAMER - 21 november 2005

1º PENSIOEN — WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - CUMULATIE - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - TERUGVORDERING - VERJARING - VERTREKPUNT

2º PENSIOEN — WERKNEMERS - BUITENLANDS VOORDEEL - CUMULATIE - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - VASTSTELLING - BETALEND ORGANISME - VERJARINGSTERMIJNEN - 
VERTREKPUNTEN - BIJZONDERE VERJARINGSTERMIJN - ALGEMENE REGEL - TOEPASSING

1º  Wanneer  de  onverschuldigde  betaling  van  pensioenen  haar  oorsprong  vindt  in  de 
toekenning of de verhoging van een buitenlands voordeel, begint de verjaringstermijn te  
lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan het betalend organisme1. (Art. 23, §§ 
1 en 3, tweede lid, Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor 
arbeiders,  bedienden,  zeevarenden  onder  Belgische  vlag,  mijnwerkers  en  vrijwillig 
verzekerden)

1 Cass., 3 nov. 2003, AR S.03.0045.N, nr 549.
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2º Bij toekenning of verhoging van een buitenlands voordeel aan de betrokkene, kan het 
betalend organisme het onverschuldigd karakter van de reeds verleende prestaties pas  
vaststellen nadat de buitenlandse beslissing aan het betalend organisme ter kennis is  
gebracht;  hieruit  volgt  dat  de  wetgever  deze  bijzondere  aanvangsdatum  van  de 
verjaringstermijn uitsluitend bepaald heeft ten aanzien van onverschuldigde betalingen 
daterend  van  vóór  de  voormelde  kennisgeving  van  de  bedoelde  beslissing  aan  het  
betalend organisme; voor latere onverschuldigde betalingen blijft de algemene regel van 
toepassing. (Art. 21, § 3, eerste en tweede lid, Wet 13 juni 1966 betreffende de rust- en 
overlevingspensioenen voor arbeiders,  bedienden,  zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden)

(R.V.P.  T. G.)

ARREST

(A.R. S.05.0076.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, §3, eerste en tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- 

en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest vernietigt de administratieve beslissing van eiser van 3 augustus 

2000 in zoverre zij ertoe strekt een bedrag van 1.138,33 euro terug te vorderen, op de 
volgende gronden :

"In betwisting tussen partijen is het tijdstip van aanvang van de verjaringstermijn van 6 
maanden voor de terugvordering van de ten onrechte betaalde prestaties, zoals bepaald in 
artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overle-
vingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwer-
kers en vrijwillig verzekerden.

Volgens eiser begint de verjaringstermijn in casu te lopen vanaf 3 augustus 2000 zijnde 
de datum waarop eiser zijn administratieve beslissing van 26 april 2000 betekend heeft 
aan verweerder, beslissing waarbij de Nederlandse beschikking tot toekenning met ingang 
van 1 augustus 1999 van een toeslag op het AOW-pensioen wordt betekend, verder wordt 
meegedeeld dat ingevolge deze toekenning het pensioensupplement voor de prestaties als 
grenswerknemer vanaf 1 augustus  1999 verminderd dient te worden  en dienen de ten 
onrechte genoten bedragen tot beloop van 45.920 BEF te worden teruggevorderd.

Volgens verweerder  echter  begint  de verjaringstermijn  te lopen vanaf  25 november 
1999 zijnde de datum waarop de Sociale Verzekeringsbank Utrecht, zijnde het buiten-
lands orgaan, zijn beschikking toeslag AOW-pensioen betekende zowel aan eiser als aan 
verweerder.
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Artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en overle-
vingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwer-
kers en vrijwillig verzekerden bepaalt het volgende :

'Wanneer de onverschuldigde uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de 
verhoging van een buitenlands voordeel of een voordeel in een andere regeling dan deze 
beoogd  in  paragraaf  1,  verjaart  de  terug-vordering  door  verloop  van  zes  maanden  te 
rekenen  vanaf  de  datum van  de  beslissing  die  de  voornoemde  voordelen  toekent  of 
verhoogt'.

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 14 december 1998 A.R. S.98.0002.N - 
(R.W. 1999-2000, p. 47) geoordeeld dat de wetgever met de termen 'vanaf datum van de 
beslissing' heeft bedoeld dat de verjaringstermijn begint te lopen 'vanaf de kennisgeving 
van de beslissing aan de betrokkene en aan het uitbetalend organisme'.

Het is duidelijk dat het hier de kennisgeving betreft door het organisme dat de buiten-
landse beslissing nam en niet door eiser, dat het gaat om de kennisgeving van de buiten-
landse beslissing gezien het deze beslissing is die het buitenlands voordeel toekent  en 
tenslotte dat het de kennisgeving betreft aan de betrokkene en aan het uitbetalend orga-
nisme gezien het blijft  gaan om deze beslissing die 'voornoemde voordelen toekent of 
verhoogt' en met deze 'voornoemde voordelen' het 'buitenlands voordeel' wordt bedoeld.

In casu blijkt enerzijds uit de stukken van eiser, meer bepaald stuk 11 van het admini-
stratief  dossier,  dat  het  buitenlands orgaan,  de  Sociale Verzekeringsbank Utrecht,  zijn 
'beschikking toeslag AOW-pensioen' met brief van 25 november 1999 ter kennis bracht 
van  eiser  en  anderzijds  uit  de  stukken  van  verweerder,  meer  bepaald  stuk  2  bundel 
verweerder dat deze kennisgeving op dezelfde datum (25 november 1999) eveneens aan 
verweerder gebeurde. (...)

De aanvangsdatum van de verjaringstermijn van 6 maanden begint derhalve te lopen 
vanaf 25 november 1999 zijnde datum waarop de Nederlandse beschikking toeslag AOW-
pensioen, beschikking die met zich meebracht dat verweerder vanaf augustus 1999 een 
teveel aan pensioen ontving, ter kennis gebracht werd zowel aan eiser (= uitbetalend orga-
nisme) als aan verweerder (= betrokkene).

De beslissing tot terugvordering wordt  echter door eiser slechts op 3 augustus 2000 
betekend aan verweerder  (stuk 1 administratief dossier eiser) zodat de termijn van zes 
maanden zoals voorzien in artikel 21, §3, tweede lid en in de interpretatie van het Hof van 
Cassatie, ruimschoots overschreden werd.

De terugvordering is dan ook verjaard.
(...)
Wat betreft de in ondergeschikte orde ingestelde vordering van eiser tot terugvordering 

van de bedragen die teveel zouden zijn uitbetaald gedurende de 6 maanden vóór de bete-
kening van de terugvordering op 3 augustus 2000, is het (arbeidshof) van oordeel dat eiser 
ten onrechte de teveel betaalde bedragen die zouden zijn uitbetaald tussen 3 februari 2000 
en 3 augustus 2000 terugvordert.

Verkeerdelijk stelt eiser dat de bepalingen van het eerste en het tweede lid van artikel 
21, §3, naast elkaar bestaan.

Zowel uit de tekst van de wet als uit de bewoordingen van het arrest van het Hof van 
Cassatie van 3 november 2003 blijkt dat dit geenszins het geval is; het eerste lid van het 
betreffende  artikel  behandelt  de  gewone  situatie  waar  eiser  door  een  vergissing  van 
zijnentwege of door het feit van aan hem verzwegen omstandigheden terugvordering moet 
doen.

Het tweede lid van het betreffende artikel stelt dat wanneer de onverschuldigde betaling 
haar oorsprong vindt in de toekenning of verhoging van een buitenlands voordeel of een 
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voordeel  lastens een andere wetgeving,  de terugvordering verjaart  door verloop van 6 
maanden  vanaf  de  datum van  de  beslissing  die  de  voornoemde  voordelen  toekent  of 
verhoogt.

Artikel 21, §3, tweede lid, is duidelijk een bepaling die afwijkt van de bepaling van het 
eerste lid !

In tegenstelling tot hetgeen eiser voorhoudt gaat het niet om twee bepalingen die naast 
mekaar bestaan maar wel om twee bepalingen die totaal andere situaties behandelen.

Dit  was  trouwens  ook  de  mening  van  het  Hof  van  Cassatie  in  zijn  arrest  van  3 
november 2003 waar het Hof in zijn motivering stelt dat het tweede lid van het betref-
fende artikel een bijzondere aanvangsdatum van de verjaringstermijn bepaalt wanneer de 
onverschuldigde betaling haar oorsprong vindt in de toepassing of de verhoging van een 
buitenlands voordeel.

Even verder op hetzelfde bladzijde stelt het arrest nog : 'overwegende dat de wetgever, 
door te voorzien in deze bijzondere aanvangsdatum ...'.

Het gaat dus onbetwistbaar  om een bijzondere verjaringstermijn,  die afwijkt  van de 
gewone verjaringstermijnen.

Overigens  waar  in de gewone situatie vanaf  de betekening van een beslissing moet 
teruggegaan worden in de tijd om de verjaringstermijn te berekenen, wordt voor de bepa-
ling in het tweede lid waar gehandeld wordt over voordelen tot gevolge van een buiten-
landse beslissing,  gesteld dat eiser vanaf een bepaalde datum (de kennisgeving van de 
buitenlandse beslissing) naar de toekomst toe 6 maanden heeft om de terugvordering van 
het teveel betaalde te betekenen.

Het gaat dan ook duidelijk om de verjaring, niet van bedragen, maar van het vorde-
ringsrecht zelf.

Op pagina 9 van haar arrest van 3 november 2003 stelt het Hof trouwens : 'overwe-
gende dat de wetgever, door te voorzien in deze bijzondere aanvangsdatum, heeft willen 
voorkomen  dat  de  vordering  tot  terugbetaling  van  de  onverschuldigde  prestaties  ...'; 
hieruit kan enkel opgemaakt worden dat het inderdaad om het vorderingsrecht zelf gaat 
dat in haar totaliteit verjaard is.

Dat de twee verjaringstermijnen niet naast elkaar bestaan blijkt ook uit de houding van 
eiser zelf.

Indien de termijnen naast mekaar zouden bestaan zou verweerder alleszins wegens de 
goede trouw die in casu op geen enkel ogenblik in vraag werd gesteld, kunnen genieten 
van de verjaringstermijn van 6 maanden, zoals gebruikelijk, namelijk vanaf het ogenblik 
dat de beslissing hem door eiser werd betekend.

Dit is niet het geval : eiser is ondanks deze goede trouw overgegaan tot de terugvorde-
ring van de totaliteit van het door hem teveel betaalde, zonder rekening te houden met een 
verjaringstermijn van 6 maanden.

Dit gegeven bevestigt  voormelde stelling: wanneer de onverschuldigde betaling haar 
oorsprong vindt in de toepassing of de verhoging van een buitenlands voordeel kan eiser 
alles terugvorderen wat hij teveel betaald heeft, tenminste indien hij deze terugvordering 
betekent binnen 6 maanden nadat hij op de hoogte werd gebracht van de buitenlandse 
beslissing.

De terugvordering kan in dat geval verder in de tijd teruggaan dan de gebruikelijke 6 
maanden in geval van goede trouw.

Indien  de  vordering  tot  terugvordering  van  het  teveel  betaalde  niet  binnen  de  6 
maanden wordt betekend, vervalt het vorderingsrecht zelf".

Grieven
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Enig onderdeel
Het tweede lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- en 

overlevingspensioenen  voor  arbeiders,  bedienden,  zeevarenden  onder  Belgische  vlag, 
mijnwerkers en vrijwillig verzekerden bepaalt :

"Wanneer de onverschuldigde uitbetaling haar oorsprong vindt in de toekenning of de 
verhoging van een buitenlands voordeel of van een voordeel in een andere regeling dan 
deze bedoeld in paragraaf 1, verjaart de terugvordering door verloop van zes maanden te 
rekenen  vanaf  de  datum van  de  beslissing  die  de  voornoemde  voordelen  toekent  of 
verhoogt".

Door in deze bijzondere aanvangsdatum te voorzien, heeft  de wetgever willen voor-
komen dat de vordering tot terugbetaling van de onverschuldigde prestaties verjaard zou 
zijn  vooraleer  het  betalend  organisme  het  onverschuldigd  karakter  heeft  kunnen  vast-
stellen.  Het  betalend  organisme  kan  dit  immers  pas  vaststellen  nadat  de  buitenlandse 
beslissing die de voordelen toekent of verhoogt, aan het betalend organisme ter kennis 
gebracht is. Vandaar dat de verjaringstermijn in geval van toekenning of verhoging van 
een buitenlands voordeel pas begint te lopen vanaf de kennisgeving van de buitenlandse 
beslissing aan het betalend organisme (Cass. 3 november 2003, J.T.T. 2004, 80; Cass. 14 
december 1998, A.C. 98, 1123).

Het tweede lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 1966 doet echter geen afbreuk 
aan het eerste lid van dit artikel dat bepaalt :

"De terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde prestaties verjaart door verloop van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is gebeurd".

Deze bepaling vormt de algemene regel die steeds van toepassing is indien er aanlei-
ding bestaat tot terugvordering,  om welke reden ook. Het is immers niet de bedoeling 
geweest van de wetgever om door het tweede lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 
juni 1966 elke terugvordering uit te sluiten wanneer deze volgens het eerste lid van dit 
artikel niet verjaard is. Het eerste en tweede lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 
1966 bestaan immers naast elkaar zodat elk van die twee leden dienen toegepast voor 
zover aan hun onderscheiden voorwaarden voldaan is.

De  Nederlandse  beschikking  toeslag  AOW-pensioen,  die  met  zich  meebracht  dat 
verweerder  vanaf  augustus  1999  een  teveel  aan  pensioen  ontving,  werd  volgens  het 
bestreden arrest zowel aan eiser (uitbetalend organisme) als aan verweerder (betrokkene) 
ter kennis gebracht op 25 november 1999 zodat de verjaringstermijn van 6 maanden van 
artikel 21, §3, tweede lid, van de wet van 13 juni 1966 begon te lopen vanaf die kennisge-
ving en zodat de beslissing tot terugvordering van 3 augustus 2000 volgens het bestreden 
arrest genomen werd na het verstrijken van de termijn voorzien in het tweede lid van 
artikel 21, §3.

Eiser vorderde, in ondergeschikte orde, overeenkomstig het eerste lid van artikel 21, §3, 
terugbetaling van de bedragen die teveel werden uitbetaald gedurende de 6 maanden vóór 
de betekening van de terugvordering op 3 augustus 2000.

De verjaringstermijn uit het eerste en het tweede lid van artikel 21, §3, van de wet van 
13 juni 1966 bestaan immers naast elkaar voor zover aan hun onderscheiden voorwaarden 
voldaan  is  zodat  het  tweede  lid  de terugvordering  niet  uitsluit  wanneer  aan de voor-
waarden van het eerste lid voldaan is.

Het bestreden arrest heeft dan ook ten onrechte beslist dat eiser vervallen is van het 
recht om overeenkomstig het eerste lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 1966 
over te gaan tot terugvordering van de bedragen die teveel werden uitbetaald tussen 3 
februari  2000 en 3 augustus 2000 louter omdat  die terugvordering niet  ingesteld werd 
binnen 6 maanden nadat eiser op de hoogte werd gebracht van de buitenlandse beslissing 
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overeenkomstig het tweede lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 1966 (schending 
van artikel 21, §3, eerste en tweede lid, van de wet van 13 juni 1966).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het tweede lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 

1966 betreffende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, 
zeevarenden onder Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, voor 
de terugvordering van de in paragraaf 1 van dit artikel bedoelde prestaties, die 
ten  onrechte  werden  uitbetaald,  een  bijzondere  aanvangsdatum van  de  verja-
ringstermijn bepaalt wanneer de onverschuldigde betaling haar oorsprong vindt 
in de toepassing of de verhoging van een buitenlands voordeel of een voordeel in 
een andere regeling dan die bedoeld in paragraaf 1;

Dat, luidens deze wetsbepaling, de verjaringstermijn begint te lopen "vanaf de 
datum van de beslissing die de voornoemde voordelen toekent of verhoogt";

Dat uit de wetsgeschiedenis van deze bepaling volgt dat de wetgever met de 
termen "vanaf de datum van de beslissing", in geval van toekenning of verhoging 
van een buitenlands voordeel, bedoeld heeft dat de verjaringstermijn begint te 
lopen vanaf de kennisgeving van de beslissing aan het betalend organisme;

Overwegende dat de wetgever, door te voorzien in deze bijzondere aanvangs-
datum, heeft willen voorkomen dat de vordering tot terugbetaling van de onver-
schuldigde  prestaties  verjaard  zou  zijn  vooraleer  het  betalend  organisme  het 
onverschuldigd karakter van de verleende prestaties heeft kunnen vaststellen;

Dat bij toekenning of verhoging van een buitenlands voordeel aan de betrok-
kene, het betalend organisme het onverschuldigd karakter van de reeds verleende 
prestaties pas kan vaststellen nadat de buitenlandse beslissing aan het betalend 
organisme ter kennis is gebracht;

Dat hieruit volgt dat de wetgever deze bijzondere aanvangsdatum van de verja-
ringstermijn  uitsluitend  bepaald  heeft  ten  aanzien  van  onverschuldigde  beta-
lingen daterend van voor de voormelde kennisgeving van de bedoelde beslissing 
aan het betalend organisme;

Dat voor latere onverschuldigde betalingen de algemene regel van het eerste 
lid van artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 1966 van toepassing blijft, luidens 
welke  de  terugvordering  van  ten onrechte  uitbetaalde  prestaties  verjaart  door 
verloop van zes maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is 
geschied;

Overwegende dat het arrest voor de terugvordering van onverschul-digde beta-
lingen van pensioen, die hun oorsprong zouden vinden in de toepassing of verho-
ging van een buitenlands voordeel, de verjaringstermijn van zes maanden doet 
aanvangen op 25 november 1999, zijnde de datum van de in het tweede lid van 
artikel 21, §3, van de wet van 13 juni 1966 bedoelde kennisgeving van de beslis-
sing aan het betalend organisme, dit ten aanzien van betalingen die gedaan zijn 
na  de  voormelde  kennisgeving,  meer  bepaald  tussen  3  februari  2000  en  3 
augustus 2000;

Dat het arrest aldus het eerste en tweede lid van artikel 21, § 3, van de wet van 
13 juni 1966 schendt;
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Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de terugvordering 

door  eiser  van  de  onverschuldigde  pensioenbetalingen  aan  verweerder  in  de 
periode van 3 februari 2000 tot 3 augustus 2000 verjaard is;

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest;

Veroordeelt eiser in toepassing van artikel 1017, tweede lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, in de kosten;

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

21 november 2005 – 3° Kamer  – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelings-
voorzitter  – Gelijkluidende conclusie  van mevr.  De Raeve, advocaat-generaal –  Advo-
caten:  mrs. Houtekier en Maes. 

Nr. 613

2° KAMER - 22 november 2005

  AMBTENAAR — ALLERLEI - BELANGENNEMING - BEGRIP

   Belangenneming houdt in dat de persoon die een openbaar ambt uitoefent, een belang 
neemt in  verrichtingen,  aanbestedingen,  aannemingen of  werken die behoren tot  zijn 
ambtsbevoegdheid, door zich te mengen in aangelegenheden die vreemd zijn aan die 
bevoegdheid en die daarmee onverenigbaar zijn1. (Art. 245, Sw.)

(D. T. D.)

Procureur-generaal M. De Swaef heeft in substantie gezegd: 
1. H.D. komt in cassatie tegen zijn veroordeling hoofdens belangenneming (art. 245, 

Sw.).
De appelrechters stellen vast dat eiser in cassatie een persoonlijk belang had bij het – in 

zijn  hoedanigheid  van  burgemeester  –  o.a.  onbewoonbaar  verklaren  van  een  woning, 
aangekocht  door  eisers  broer  voor  diens  dochter,  doordat  eiser  hierdoor  zijn  positie 
versterkte in de onenigheid met zijn broer

Volgens de appelrechters putte eiser alzo ook voordeel m.b.t. een te verlenen recht van 
uitweg ten gunste van het gewraakte goed over een erf waarvan eiser mede-eigenaar was.

De  appelrechters  komen  tot  het  besluit  dat  eiser  door  zijn  betrekking  zijn  private 
belangen kon bevorderen: de onbewoonbaarverklaring maakte de kans dat eisers broer in 
zijn nabijheid een vaste stek kreeg, wat hij node zag gebeuren, kleiner. En het gegeven dat 
eiser openlijk heeft gehandeld neemt, aldus het bestreden arrest, de strafbaarheid niet weg.

2.  Namens  eiser  wordt  in  een  memorie  één  middel  bestaande  uit  twee  onderdelen 
aangevoerd.

1 Zie concl. van het O.M.
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In het eerste onderdeel wordt schending aangevoerd van artikel 245, Sw.
In essentie wordt betoogd dat eiser niet wettig kon worden veroordeeld omdat uit de 

bewezen verklaarde feitelijke gegevens niet kon worden afgeleid dat hij enig belang zou 
hebben genomen of aanvaard in verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen of werken in 
regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of toezicht had.

Die  stelling  wordt  onderbouwd  door  het  gegeven  dat  eiser  geen  verrichting  of 
handeling buiten zijn ambtsdaden heeft  gesteld en hierin dus geen belang kan hebben 
genomen of aanvaard, terwijl artikel 245, Sw. precies betrekking heeft op verrichtingen en 
handelingen buiten het ambt, waarvan de betrokken ambtsdrager zich dient te onthouden 
omdat hij deze verrichtingen en handelingen dient te beheren of te controleren.

De loutere omstandigheid dat een persoon die een openbaar ambt uitoefent, een moreel 
of  materieel  belang  kan  ondervinden  ingevolge  het  uitvaardigen  van  een 
overheidsbeslissing die tot zijn ambt behoort, is, aldus eiser, niet te beschouwen als het in 
artikel 245, Sw. bedoelde misdrijf.

In het tweede onderdeel van het middel wordt schending van artikel 149, Grondwet 
aangevoerd.

Er zou geen antwoord zijn verstrekt op de conclusies van eiser waarin de in het eerste 
onderdeel bedoelde argumentatie werd ontwikkeld.

3. Belangenneming is het misdrijf dat erin bestaat dat een ambtenaar of daarmee gelijk 
te stellen persoon een handeling stelt of een toestand gedoogt waardoor hij een voordeel 
kan behalen uit zijn ambt; bestraft wordt aldus het vermengen van het algemeen belang 
met het particulier belang (F. VAN VOLSEM en D. VAN HEUVEN, "Belangenneming", 
in Commentaar Strafrecht, Mechelen, Kluwer, 1997, nr 3).

Eisers kritiek op het arrest richt zich op een element van het misdrijf  dat er zou in 
bestaan  dat  geen  belang  werd  genomen  in  zaken  die  vreemd  zijn  aan  het  ambt  van 
burgemeester en er derhalve geen belang werd genomen in met het ambt of de bediening 
onverenigbare zaken.

Dit  element  van  "onverenigbare  zaken  met  het  ambt  of  de  bediening"  wordt 
teruggevonden in de doctrine.

Men kan verwijzen naar DE NAUW (Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, 
Kluwer,  2002,  nr  67),  GOEDSEELS  (Commentaire  du  Code  pénal  belge,  Brussel, 
Bruylant, 1948, nr 1596: "Le seul fait, posé avec connaissance et volonté, de l'immixtion 
des  fonctionnaires  publics  dans  les  affaires  ou  commerces  incompatibles  avec  leurs 
fonctions,  constitue le délit  prévu par l'article  245 (…)")  en RIGAUX en TROUSSE: 
"L'article  245 du Code pénal  vise  uniquement  l'immixtion  intéressée du fonctionnaire 
dans les affaires étrangères à ses fonctions et qui lui sont interdites (…)", Les crimes et les 
délits du Code pénal, Brussel, Bruylant, 1963, IV, 274).

Bij de opsomming van de constitutieve bestanddelen van het misdrijf vinden we bij 
GOEDSEELS en RIGAUX en TROUSSE dit element echter niet uitdrukkelijk terug.

Het klassieke domein waar belangenneming toepassing kan vinden, is veelal de sector 
van de overheidsopdrachten,  als personen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken 
zijn bij een onderneming die een overheidsopdracht voor werken, leveringen of diensten 
uitvoert, tegelijkertijd binnen de overheid een beheers- of toezichtsfunctie hebben (voor 
een overzicht: F. VAN VOLSEM en D. VAN HEUVEN, l.c., nr 18), bv. een schepen die 
zelf – of via een tussenpersoon – werken uitvoert  voor de gemeente  (J. CONSTANT, 
Manuel de droit pénal, Luik, 1953, nr 510).

Ander voorbeeld is evenwel  de notaris  die  betrokken  is bij  een akte  waarvoor  zijn 
tussenkomst wordt bevolen door de rechter of goederen zou verwerven uit een openbare 
verkoop waarmee hij is belast (Cfr. J. GOEDSEELS, o.c., nr 1604).
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4. Het element van "onverenigbare zaken" wordt ook teruggevonden in rechtspraak van 
het Hof van cassatie.

In zijn memorie verwijst eiser naar die rechtspraak.
In het arrest van 16 december 1920 werd geoordeeld: "que le délit existe par le seul fait 

de l'immixtion du fonctionnaire dans des affaires incompatibles avec ses fonctions, sans 
qu'il y ait lieu de s'enquérir des suites de l'immixtion" (Cass., 16 dec. 1920, Pas. 1921, I, 
180). In het arrest van 28 februari 1955 wordt herhaald dat het bij artikel 245 van het 
Strafwetboek voorziene misdrijf door het enkele feit van de inmenging van de ambtenaar 
in de met zijn bediening onverenigbare zaken ontstaat (Cass., 28 feb. 1955,  A.C. 1955, 
551).

Uit het arrest van 24 oktober 1974 volgt eveneens dat het bij artikel 245 Strafwetboek 
voorziene misdrijf bestaat door het enkele feit van de inmenging van de ambtenaar in de 
met zijn bediening onverenigbare zaken, zonder dat daartoe bedrieglijk opzet is vereist 
(Cass., 24 okt. 1974, A.C. 1975, 255).

Dit element van "onverenigbaarheid" komt tenslotte nog terug in een arrest van 10 juni 
1998 (Cass., 10 juni 1998, A.C. 1998, nr 297).

In het arrest van 1 februari 1978 werd geoordeeld dat de termen "beheer" en "toezicht" 
betrekking  hebben  op  activiteiten  die  uitgeoefend  worden  door  een  ambtenaar,  een 
openbaar officier,  of ieder met een openbare dienst belast persoon, niet als particulier, 
maar uit plicht van zijn bediening; daarvan was sprake voor een persoon die lid was van 
de bestendige deputatie van de provincieraad en die een belang had genomen in een door 
een  gemeente  georganiseerd  bedrijf  vermits  hij  de  mogelijkheid  had zijn  belangen  te 
bevorderen uit hoofde van zijn officiële bediening (Cass., 1 feb. 1978, A.C. 1978, 656).

In dezelfde lijn ligt de rechtspraak van het Hof waarbij de toepassing van artikel 245, 
Sw.  eveneens  aan  de  orde  is  ten  aanzien  van  een  schepen  van  openbare  werken  die 
meedoet aan een openbare aanbesteding waarover hij toezicht uitoefende (Cass., 8 dec. 
1965, Pas. 1966, I, 486) en ten aanzien van een inspecteur die zich akkoord had verklaard 
om dierenartsen over wie hij controle dient uit te oefenen, te vervangen (Cass., 27 mei 
1963, Pas. 1963, I, 1029).

5. Voor het misdrijf van belangenneming of belangenvermenging van artikel 245, Sw. 
is  derhalve  vereist  dat  een  openbaar  ambtenaar  een  belang  heeft  genomen  in  een 
verrichting, aanbesteding, aanneming of werk waarover hij het beheer of het toezicht had.

Dat  belang  kan  een  louter  moreel  belang  zijn  (F.  VAN  VOLSEM  en  D.  VAN 
HEUVEN,  l.c.,  nr  15  en  de  verwijzingen  aldaar  en  "(…)  l'infraction  existe-t-elle  du 
moment qu'a existé pour le fonctionnaire la simple possibilité de favoriser ses intérêts 
personnels à la faveur de sa position officielle, peu importe qu'il l'ait fait ou non, voire 
même qu'il en ait eu l'intention ou non. L'infraction est établie dès que l'incompatibilité 
entre l'intérêt privé et l'exercice de la mission officielle a existé, qu'il ait eu, en fait, abus 
ou non, préjudice ou non, intention doleuse ou non" (M. RIGAUX en P.E. TROUSSE, 
o.c., 268).

 De onverenigbaarheid moet dus bestaan tussen het privaat belang – wat dat ook moge 
weze,  materieel  of  moreel,  of  zelfs  toekomstig  –  en  de  uitoefening  van  de  openbare 
functie oftewel het openbaar belang.

Is dit het geval, dan bestaat de "vermenging" van belangen, private en publieke: dit is 
nu precies hetgeen de wetgever heeft willen bestraffen.

6. Zoals  reeds gezegd moet  volgens eiser de belangenneming betrekking hebben op 
verrichtingen  en  handelingen  buiten  het  ambt  waarvan  de  ambtenaar  zich  dient  te 
onthouden omdat hij deze verrichtingen en handelingen dient te beheren of controleren.

Gelet  op  het  feit  dat  te  dezen  de  betrokken  handelingen  –  zoals  het  besluit  tot 
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onbewoonbaarverklaring  – precies  werden  genomen  in  de hoedanigheid  van  openbaar 
ambtenaar,  zou  dit  derhalve  verhinderen  dat  er  van  het  misdrijf  van  artikel  245,  Sw. 
sprake kan zijn.  M.a.w.,  volgens  eiser zijn er bij  belangenneming twee niveau's:  er is 
vooreerst een ambtsniveau dat bestaat uit het verrichten binnen de openbare functie van 
het  beheer  of  het  toezicht;  daaronder  zijn  er  de  verrichtingen,  aanbestedingen, 
aannemingen of werken in regie waarop het beheer of het toezicht betrekking heeft.

Maar houdt de tekst van artikel 245, Sw. wel de vereiste in dat steeds belang wordt 
genomen  in  verrichtingen  die  als  zodanig  buiten  de  uitoefening  van  het  ambt  staan? 
Niettegenstaande het merendeel van de zaken aan die vereiste voldoen,  valt  hieraan te 
twijfelen.

Immers waar eiser betoogt dat de verboden belangenneming precies betrekking heeft 
op de verrichtingen en handelingen buiten het ambt, waarvan de betrokken ambtsdrager 
zich moet onthouden omdat hij deze dient te beheren en te controleren, gaat hij voorbij 
aan het  feit  dat  de  handelingen  die  in  artikel  245,  Sw.  bedoeld zijn  ook handelingen 
kunnen zijn die behoren tot  het  ambt  en die derhalve kunnen worden gesteld door de 
ambtenaar die er het beheer over heeft.

Dit  blijkt  uit  de  kwalificatie  van  de  feiten  zelf  en  volgt  overigens  ook  uit  het 
aangehaalde arrest van het Hof van 1 februari 1978.

Het voorbeeld dat eiser geeft om deze stelling te ontkrachten overtuigt niet. Hij verwijst 
hierbij naar gemeenteraadsleden die dan geen verlaging van de gemeentelijke belastingen 
zouden  kunnen  goedkeuren,  aangezien  ook  de  gemeenteraadsleden  hierdoor  minder 
belastingen moeten betalen.

Die casus is echter totaal verschillend met deze die de appèlrechters hier te beoordelen 
hadden  en  waarbij  eiser  in  cassatie  de  enige  belanghebbende  was  van  de  door  hem 
gestelde ambtsdaad.

De door  de appèlrechters  gedane  lezing van  artikel  245,  Sw.  vindt  ten andere  ook 
aansluiting bij een arrest van het Hof van 4 mei 1896.

In dat arrest werd beslist: "que l'article 245 du Code pénal a en vue tous les actes dont 
une personne chargée  d'un  service  public a  l'administration  ou la surveillance et  dans 
lesquels elle prend un intérêt quelconque; Que le mot acte y est l'équivalent d'affaire, et 
qu'il a, dès lors, la portée la plus large (…)" (Cass., 4 mei 1896, Pas. 1896, I, 178). Het 
ging in casu om een ontvanger die belast was met het verrichten van betalingen in het 
kader van de uitvoering van zijn ambt.

In de zaak waarover het Hof thans dient te oordelen nam eiser als burgemeester een 
belang  (het  versterken  van  zijn  positie  ten  opzichte  van  zijn  broer)  in  de 
onbewoonbaarverklaring  van  de  kwestieuze  woning  (de  handeling  waarover  hij  als 
burgemeester toezicht had of waarover hij het beheer had). Artikel 245, Sw. sluit zulke 
situatie  niet  uit,  zodat  het  bestreden  arrest  geen  blijk  geeft  van  een  onjuiste 
rechtsopvatting.

Het eerste onderdeel kan m.i. aldus niet tot cassatie leiden.
7.  In  het  tweede  onderdeel  wordt  aangevoerd  dat  niet  werd  geantwoord  op  de 

argumentatie dat voor de toepassing van artikel 245, Sw. vereist is dat er sprake is van 
inmenging in zaken die vreemd en onverenigbaar zijn met de openbare bediening van de 
desbetreffende ambtsdrager en dat de loutere omstandigheid dat het uitvaardigen van een 
overheidsbeslissing een persoonlijk belang in hoofde van deze laatste met zich meebrengt 
op zichzelf niet impliceert dat er sprake zou zijn van belangenneming in de zin van artikel 
245, Sw.

Die grief mist feitelijke grondslag: er werd antwoord gegeven op deze argumentatie.
Dit blijkt uit randnummer 8.1 van het bestreden arrest: "Evenmin relevant is te weten of 
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de beslissingen vermeld in de telastelegging zich ook in het algemeen belang opdrongen 
en/of uiteindelijk ook het algemeen belang dienden, nu een antwoord in de ene of de 
andere zin niet van aard is de schuld aan belangenneming weg te nemen"; uit randnummer 
9.2.2 in fine; uit randnummer 9.3: "Uit hetgeen hiervoor onder 9.2.2 wordt overwogen 
blijkt dat de beklaagde in de gegeven omstandigheden door zijn betrekking zijn private 
belangen kon bevorderen" en uit randnummer 10: "De beklaagde heeft tot vier maal toe 
als burgemeester wetens en willens, dit is bewust en buiten elke dwang, zijn persoonlijk 
belang vermengd met het belang van de gemeenschap,  uitsluitend met  het oog op het 
dienen van zijn persoonlijke belangen".

 
8. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.05.0717.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 29 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef 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. Afstand
Overwegende dat mr. Huguette Geinger,  advocaat  bij het Hof van Cassatie, 

namens eiser zonder berusting afstand van het cassatieberoep doet in zoverre dit 
gericht is tegen de beslissing waarbij het arrest uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvordering, met uitzondering evenwel van het beginsel van aansprakelijk-
heid;

B. Onderzoek van het middel 
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat  artikel  245, eerste  lid,  Strafwetboek  strafbaar  stelt  iedere 

persoon die een openbaar ambt uitoefent en die hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tussenpersonen of door schijnhandelingen, enig belang, welk het ook zij, neemt 
of  aanvaardt  in  de  verrichtingen,  aanbestedingen,  aannemingen  of  werken  in 
regie waarover hij ten tijde van de handeling geheel of ten dele het beheer of het 
toezicht had, of die, belast met de ordonnancering van de betaling of de vereffe-
ning van een zaak, daarin enig belang neemt; 

Dat  die  bepaling  vóór  haar  wijziging  bij  de  wet  van  10  februari  1999,  in 
werking getreden op 2 april 1999, dezelfde belangenneming door iedere open-
baar officier of ambtenaar of iedere met een openbare dienst belastbare persoon, 
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strafbaar stelde; 
Overwegende  dat  het  misdrijf  van  belangenneming,  bepaald  in  artikel  245 

Strafwetboek, zoals van toepassing zowel vóór als na zijn wijziging door de wet 
van 10 februari 1999, erin bestaat dat een persoon die een openbaar ambt uitoe-
fent, een handeling stelt of een toestand gedoogt waardoor hij een voordeel kan 
behalen uit zijn ambt; 

Dat aldus wordt bestraft het vermengen van het algemene belang met het parti-
culiere belang;

Overwegende dat de in artikel 245 Strafwetboek vermelde woorden "beheer" 
en "toezicht" betrekking hebben op handelingen die een persoon die een open-
baar ambt uitoefent, niet stelt als particulier maar uit plicht van zijn bediening;

Dat hieruit volgt dat belangenneming inhoudt dat de persoon die een openbaar 
ambt uitoefent, een belang neemt in verrichtingen, aanbestedingen, aannemingen 
of werken die behoren tot zijn ambtsbevoegdheid, door zich te mengen in aange-
legenheden die vreemd zijn aan die bevoegdheid en die daarmee onverenigbaar 
zijn;

Overwegende dat het middel, dat aanvoert dat de in artikel 245 Strafwetboek 
bedoelde belangenneming geen betrekking heeft op verrichtingen en handelingen 
die behoren tot de bevoegdheid van wie een openbaar ambt uitoefent maar enkel 
op handelingen en verrichtingen die daaraan vreemd zijn, faalt naar recht;

2. Tweede onderdeel
Overwegende dat  het  arrest  oordeelt  dat  eiser in de handelingen van onbe-

woonbaar verklaren van de aangekochte woning, van intrekking van die beslis-
sing  en  van  het  richten  van  een  verzoek  tot  geschiktheidonderzoek  aan  het 
AHROM,  waarover  hij  als  burgemeester  het  beheer  of  de  toezicht  had,  een 
belang nam door inmenging in het belangenconflict met zijn broer, conflict dat 
zijn ambtsbevoegdheden vreemd en ermee onverenigbaar  is; dat  het aldus het 
bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt;

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
C. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat, wat de strafvordering betreft, de substantiële of op straffe 

van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslis-
sing overeenkomstig de wet is gewezen;

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

22 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Maffei – Geluiklijdende conclusie: de h. De Swaef, procureur-gene-
raal  – Advocaten:  mrs. Geinger en C. Van Aerde, Brugge.
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Nr. 614

2° KAMER - 22 november 2005

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET ONGEVAL - MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN HET 
SLACHTOFFER - OMVANG VAN DE GELEDEN SCHADE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEDEAANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - AANSPRAKELIJKHEID VOOR HET 
ONGEVAL - OMVANG VAN DE DOOR HET SLACHTOFFER GELEDEN SCHADE

1º  en  2°   De  omstandigheid  dat  een  bestuurder  uitsluitend  aansprakelijk  is  voor  een 
verkeersongeval sluit niet uit dat het slachtoffer door zijn gedrag bijgedragen heeft tot de  
omvang van de door hem geleden schade waarvoor hij dan medeaansprakelijk is1.

(G. T. R.)

ARREST

(A.R. P.05.0824.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 15 april 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers sub I stellen in een memorie twee middelen voor.
De eiseres sub II stelt in een memorie een middel voor. 
Die memories zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Onderzoek van het middel van eiseres sub II
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 23 Gerechtelijk Wetboek, het gezag 

van rechterlijk gewijsde zich niet verder uitstrekt dan tot hetgeen het voorwerp 
van de beslissing uitmaakt;

Overwegende dat de omstandigheid dat een bestuurder uitsluitend aansprake-
lijk is voor het verkeersongeval, niet uitsluit dat het slachtoffer door zijn gedrag 
bijgedragen heeft tot de omvang van de door hem geleden schade waarvoor hij 
dan medeaansprakelijk is;

Overwegende dat de eerste rechter bij vonnis van 5 maart 1996, dat kracht van 
gewijsde heeft, oordeelt dat eiseres "de uitsluitende en volledige aansprakelijk-
heid voor het ongeval draagt"; dat de eerste rechter zich aldus enkel uitspreekt 

1 Zie Cass., 27 mei 1993, AR 9597, nr 256 en 3 dec. 1997, AR P.97.0582.F, nr 528. 
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over de aansprakelijkheid voor het ongeval, en niet over de vraag of de verweer-
ders  ingevolge  hun  eigen  gedrag  bijgedragen  hebben  tot  de  omvang  van  de 
schade;

Overwegende dat het bestreden vonnis het verzoek van eiseres om de aanspra-
kelijkheid voor de door de verweerders geleden schade te delen als niet-ontvan-
kelijk verwerpt op grond dat de eerste rechter bij zijn vonnis van 5 maart 1996 
definitief over de aansprakelijkheid op burgerlijk gebied geoordeeld heeft; 

Dat het bestreden vonnis aldus de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel niet tot ruimere cassatie kan leiden, mitsdien 

geen antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de verdeling 

van aansprakelijkheid voor de door de verweerders sub II geleden schade;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Veroordeelt de eisers sub I in de kosten van hun cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres sub II in de helft van de kosten van haar cassatieberoep en 

veroordeelt de verweerders sub II in de overige helft van de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, 

zitting houdend in hoger beroep.

22 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie: de h. De Swaef, procureur-gene-
raal  – Advocaten:  mrs. Mahieu en De Gryse.

Nr. 615

2° KAMER - 22 november 2005

1º EED - BESLISSENDE EED - VALSE GEDINGBESLISSENDE EED - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - VALSE GEDINGBESLISSENDE EED - VORDERING 
TOT SCHADEVERGOEDING

1º en 2° Wanneer een partij de beslissende eed aan de andere partij opdraagt of deze  
laatste  de  eed  aan  eerstgenoemde  terugwijst,  neemt  de  civielrechtelijke  betwisting 
omtrent het rechtsfeit waarvan het bestaan ontkend werd, definitief en onherroepelijk een 
einde  en  de  tegenpartij  van  deze  die  de  eed heeft  afgelegd  kan  dat  feit  om welke 
redenen ook niet meer opnieuw voor welk gerecht ook ter sprake brengen; hieruit volgt  
dat geen schadevergoeding wegens valse gedingbeslissende eed kan worden gevorderd 
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en de strafvordering wegens dat feit, ongeacht het recht van het openbaar ministerie om 
die in te stellen, niet op initiatief van de burgerlijke partij  kan worden ingesteld1.  (Artt. 
1357, 1°, 1363, B.W. en 226, Sw.)

(D. e.a. T. V.)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef:.
1. In deze zaak is de vraag aan de orde naar de mogelijkheid van de tegenpartij die een 

gedingbeslissende  eed  heeft  opgedragen,  om zich  al  dan  niet  op  ontvankelijke  wijze 
burgerlijke partij te stellen tegen de persoon die beschuldigd is van het afleggen van een 
valse gedingbeslissende eed.

De eisers hadden zich voor de onderzoeksrechter burgerlijke partij gesteld nadat zij een 
geding voor de vrederechter hadden verloren ingevolge een gedingbeslissende eed.

 Het ging meer bepaald om de gedingbeslissende eed waarin is voorzien door artikel 
1715, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek en die kan worden opgedragen aan een 
partij die het bestaan van een huur – uiteraard zonder geschrift – ontkent.

 Nadat de raadkamer van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen had beslist dat 
de  burgerlijke  partijstelling  omwille  van  artikel  1363  van  het  Burgerlijk  Wetboek 
onontvankelijk  was,  heeft  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  eveneens  het  hoger 
beroep van eisers onontvankelijk verklaard om reden dat de oorspronkelijke burgerlijke 
partijstelling niet ontvankelijk was.

Tegen deze beslissing voeren de eisers één cassatiemiddel aan waarin schending wordt 
aangevoerd van de artikelen 10 en 11 van de Gecoördineerde Grondwet, de artikelen 1357 
en  1363  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  de  artikelen  215  tot  en  met  226  van  het 
Strafwetboek,  de  artikelen  3  en  4  van  de  wet  van  17  april  1878  houdende  de 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, de artikelen 63 en 66 van het 
Wetboek van Strafvordering en tenslotte ook de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek.

In  de  veronderstelling  dat  ingevolge  de  rechtspraak  van  het  Hof  van  Cassatie  de 
civielrechtelijke  vordering  van  de  tegenpartij  van  een  persoon  die  ervan  wordt 
beschuldigd  een valse  gedingbeslissende  eed te  hebben afgelegd,  niet  ontvankelijk  is, 
vragen de eisers dat daaromtrent twee prejudiciële vragen zouden worden gesteld aan het 
Arbitragehof.
2. Overeenkomstig artikel 1357, 1°, van het Burgerlijk Wetboek is de beslissende eed 

de eed die door de ene partij aan de andere wordt opgedragen om de beslissing van de 
zaak daarvan te doen afhangen.

 Artikel  1363  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  wanneer  de  opgedragen  of 
teruggewezen eed is afgelegd, de tegenpartij niet ontvankelijk is om de valsheid daarvan 
te bewijzen.

 Op  grond  daarvan  is  een  civielrechtelijke  vordering  dan  ook  uitgesloten  tegen  de 
persoon die de valse eed heeft afgelegd, maar deze laatste kan wél overeenkomstig artikel 
226 van het Strafwetboek worden gestraft met een gevangenisstraf van zes maanden tot 
drie  jaar en met  een geldboete  van  26 tot  10.000 Euro en hij  kan  bovendien worden 
veroordeeld tot ontzetting van rechten overeenkomstig artikel 33 van hetzelfde wetboek.

 Indien een beslissende eed is afgelegd – desgevallend nadat deze werd teruggewezen – 
is het civielrechtelijk geschil daardoor definitief beslecht, ook indien de eed naderhand 
vals bleek te zijn ingevolge een strafvervolging of ingevolge de ontdekking van nieuwe 
stukken (H. DE PAGE,  Traité élémentaire de droit civil belge, Brussel, Bruylant, 1967, 
III, nr 1060).

1 Zie de concl. van het O.M.
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Aan de basis van de gedingbeslissende eed ligt immers een gedachte van overeenkomst 
ten grondslag; het gevolg is dat indien een partij aan de ander de beslissende eed opdraagt, 
zij daar niet meer op kan terugkomen: "(…) dès que l'une des parties a choisi cette voie, il 
se conçoit tout aussi qu'elle-même ne puisse modifier son attitude lorsque l'autre partie l'y 
a suivie, et a accepté de prêter serment, ou l'a référé" (H. DE PAGE, o.c., nr 1058).

In artikel 1364 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de partij die de eed heeft 
opgedragen of teruggewezen, daarop niet meer kan terugkomen, wanneer de tegenpartij 
zich heeft bereid verklaard die eed af te leggen.

Men  zou  kunnen  zeggen  dat  de  partij  die  zijn  toevlucht  heeft  genomen  tot  de 
gedingbeslissende eed "het risico" dient te dragen dat de andere partij die de beslissende 
eed  aflegt,  een  valse  eed  aflegt  (Cfr.  R.  DEKKERS,  Handboek  burgerlijk  recht, 
Antwerpen, Standaard, 1971, II, nr 752).

"Si on choisit le terrain de la conscience, celui qui en prend la responsabilité doit être 
également prêt à l'affronter. C'est,  en un certain sens, la rançon du droit que la loi lui 
reconnaît" (H. DE PAGE, o.c., nr 1039 B).

Conform die gedachte valt het te begrijpen dat niet enkel overeenkomstig artikel 1363 
van het Burgerlijk Wetboek een civielrechtelijke vordering is uitgesloten, doch ook dat de 
uitslag van het geding van de eed afhangt  en eventueel  hoger beroep in beginsel  niet 
ontvankelijk zal zijn (zie daarover: H. DE PAGE, o.c., nr 1060).

DE PAGE stelt over deze gevolgen: "Les différentes conséquences de la prestation du 
serment  litisdécisoire  que  nous  venons  de  préciser,  ne  résultent,  au  fond,  que  de 
l'application pure et simple de l'article 1134 du Code civil. En déférant le serment ou en le 
référant, la partie s'engage à s'en remettre irrévocablement à la parole de son adversaire. 
Elle doit respecter cet engagement" (H. DE PAGE, o.c., nr 1060).
3. Gelet op het voorgaande,  en in het bijzonder op artikel  1363 van het Burgerlijk 

Wetboek, werd geoordeeld dat een burgerlijke rechtsvordering van de partij die ingevolge 
een valse gedingbeslissende eed het geding heeft verloren, niet ontvankelijk is.

De rechtsleer is op dit punt unaniem (zie o.m.: G. BELTJENS, Encyclopédie du droit 
criminel belge, Brussel, Bruylant, 1901, I, p. 296, nr 3; A. DE NAUW, Inleiding tot het 
bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, nr 50; J. GOEDSEELS,  Commentaire du 
Code pénal belge, Brussel, Bruylant, 1948, II, nr 1483; J. NYPELS en J. SERVAIS; Le 
Code  pénal  belge  interprété  principalement  au  point  de  vue  de  la  pratique,  Brussel, 
Bruylant  1897,  II,  44-45; J.M. PIRET,  in  Les Novelles.  Droit  pénal,  Brussel,  Larcier, 
1967,  II,  nr 2829; M. RIGAUX en P.E.  TROUSSE,  Les crimes et  les délits  du Code 
pénal, Brussel Bruylant, 1963, IV, 88; R.P.D.B. tw. Faux témoignage et faux serment, nr 
155).

Dit alles verhindert uiteraard niet dat het openbaar ministerie de persoon die zich aan 
meineed – ook een gedingbeslissende eed – heeft schuldig gemaakt, vervolgt; alleen een 
burgerlijke  rechtsvordering  van  de  wederpartij  is  in  dat  geval  uitgesloten  (A. 
VANDEPLAS, "Over de gedingbeslissende eed", R.W. 1977-78, 2495).

Artikel 226 van het Strafwetboek slaat immers ook op de gedingbeslissende eed, doch 
daarnaast  ook op onder meer  de ambtshalve  opgelegde  eed (J.  GOEDSEELS,  o.c.,  nr 
1474;  J.  NYPELS  en  J.  SERVAIS,  o.c.,  40;  R.P.D.B.  tw.  Faux  témoignage  et  faux 
serment, nr 147), terwijl artikel 1363 van het Burgerlijk Wetboek enkel betrekking heeft 
op de beslissende eed (G. BELTJENS, o.c., p. 296, nr 3 en p. 297, nr 9; M. RIGAUX en 
P.E. TROUSSE, o.c.,  88-89; J.  NYPELS en J. SERVAIS, o.c.,  45;  R.P.D.B. tw.  Faux 
témoignage et faux serment, nr 156).

Dat  artikel  1363  van  het  Burgerlijk  Wetboek  enkel  betrekking  heeft  op  de 
gedingbeslissende eed en niet op de ambtshalve door de rechter opgedragen eed, volgt uit 
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het  feit  dat  het  artikel  deel  uitmaakt  van  de  paragraaf  die  betrekking  heeft  op  de 
gedingbeslissende  eed  en  niet  op  deze  die  betrekking  heeft  op  de  door  de  rechter 
opgedragen eed (cfr. conclusie advocaat-generaal Janssens voor Cass., 22 april 1901, Pas. 
1901, I, 200).

Om die  reden kan een valse  gedingbeslissende  eed uiteraard wel  vervolgd  worden, 
doch – zoals gezegd – is het instellen van een civielrechtelijke vordering door de andere 
partij  niet  mogelijk;  het  bewijs  van  meineed  heeft  dan  ook  niet  tot  gevolg  dat  de 
rechtsgevolgen van de gedingbeslissende eed worden aangetast (A. VANDEPLAS, l.c., 
2497).

In het kader van die vervolging door het openbaar ministerie zal – zo neemt men aan – 
artikel 16 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering overigens niet 
spelen wanneer het bewijs dient te worden geleverd van een valse gedingbeslissende eed 
(R.P.D.B., tw. Faux témoignage et faux serment, nr 153, Cfr. Cass., 14 januari 1895, Pas. 
1895, I, 74).

 4. Ook  de  rechtspraak  is  dienaangaande  vaststaand  (zie  de  referenties  bij:  A. 
VANDEPLAS, l.c., 2498).

In het hoger aangehaalde arrest van het Hof van 14 januari 1895 werd aldus gesteld dat 
"la condamnation prononcée de ce chef par la justice répressive, à la différence de ce qui 
existe pour le faux serment supplétoire comme pour tous autres délits, reste absolument 
inopérante au point de vue des intérêts civils"; bij de valse gedingbeslissende eed zijn de 
private belangen "irrévocablement réglés et à l'abri de toute atteinte et qu'il ne s'agit plus 
que de dévoiler le parjure au grand jour de la justice criminelle".

Advocaat-generaal Janssens betoogde in zijn conclusie voor het arrest van het Hof van 
22 april 1901 dat "celui qui a déféré le serment a voulu courir la chance de s'en rapporter à 
la loyauté de son adversaire; s'il est trompé, si son adversaire a abusé de la situation qui 
lui a été faite, il ne peut revenir sur la résolution qu'il  a prise. C'est  à raison donc du 
caractère transactionnel du serment litisdécisoire que la situation qu'il crée est définitive. 
Le serment supplétoire n'a pas ce caractère (…)" (Pas.1901, I, 200, i.h.b. 201) terwijl in 
het  arrest  zélf  onder  meer  werd  geoordeeld  "l'article  1363  du  code  civil  s'applique 
exclusivement au serment décisoire qui a les effets d'une transaction".

Uit het arrest van 19 oktober 1977 volgt eveneens dat de tegenpartij die de beslissende 
eed heeft  opgedragen niet  ontvankelijk is in haar civielrechtelijke  vordering tegen een 
wegens valse, gedingbeslissende eed veroordeelde persoon (Cass., 19 oktober 1977, R.W. 
1977-78, 2507, noot. In dezelfde zin: Gent 23 april 2002, T. Strafr. 2003, 124).
5. Nochtans drukt VANDEPLAS zijn twijfels uit of de enkele bepaling van artikel 

1363 van het Burgerlijk Wetboek de niet-ontvankelijkheid van een burgerlijke partijstel-
ling kan verantwoorden.

Indien men immers, zoals soms wordt gedaan, een gedingbeslissende eed aanziet als 
een dading, is er volgens hem geen reden om deze anders te benaderen dan een dading 
waarvoor  overeenkomstig  artikel  2053  van  het  Burgerlijk  Wetboek  wél  een 
nietigverklaring mogelijk is (A. VANDEPLAS, l.c., 2499-2500).

Op grond van de autonomie van het strafrecht opteert hij er voor om, in weerwil van de 
beperkingen  opgelegd  door  artikel  1363  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  de  benadeelde 
alsnog recht te laten wedervaren via de strafvordering (A. VANDEPLAS, l.c., 2501).

Ook al zou men enige twijfel koesteren of de enkele bepaling van artikel 1363 van het 
Burgerlijk Wetboek de niet-ontvankelijkheid van de civiele vordering voor de strafrechter 
kan verantwoorden, dan nóg blijft er het gegeven dat een partij zelf zijn toevlucht heeft 
genomen tot de gedingbeslissende eed en aldus als het ware het risico heeft aanvaard om 
de uitslag van het geding daarvan te laten afhangen en het geding te laten beslechten door 
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de eed.
Te dezen zijn de eisers zich van dit laatste bewust en vechten zij deze uitgangspunten 

kennelijk niet aan, maar zij menen een dubbele discriminatie te ontwaren en vragen dat 
het Hof twee prejudiciële vragen zou stellen aan het Arbitragehof.
6. Een eerste opgeworpen prejudiciële vraag strekt ertoe te weten of de artikelen 1357 

en 1363 van het Burgerlijk Wetboek, samen gelezen met de artikelen 3 en 4 van de Voor-
afgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 63 en 66 van het Wetboek van Straf-
vordering en 215 tot  en met  226 van het Strafwetboek,  de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schenden in de mate waarin artikel 1363 van het Burgerlijk Wetboek tot gevolg 
heeft dat de opdrager-schadelijder van de gedingbeslissende eed die er zijn proces door 
verloren heeft niet ontvankelijk is om schadevergoeding te bekomen voor de schade die 
de valse eed hem heeft berokkend, zoals elke andere derde-schadelijder wel gemachtigd is 
dat te doen, doordat enkel voor de in artikel 226 van het Strafwetboek gedingbeslissende 
meineed  de  opdrager-schadelijder  ervan,  die  zijn  proces  erdoor  verloren  heeft,  niet-
ontvankelijk is zich burgerlijke partij te stellen, terwijl voor de andere meineden diegene 
die zijn proces of bepaalde aanspraken erdoor verloren heeft, wel ontvankelijk is dit te 
doen.

Een tweede voorgestelde  prejudiciële  vraag strekt  er vervolgens  toe te weten  of de 
artikelen 1357 en 1363 van het Burgerlijk Wetboek, samen gelezen met de artikelen 3 en 
4 van  de Voorafgaande  Titel  van  het  Wetboek van  Strafvordering,  63 en 66 van  het 
Wetboek van Strafvorderingen 215 tot en met 226 van het Strafwetboek, de artikelen 10 
en 11  van  de  Grondwet  schenden in  de mate  waarin  artikel  1363  van  het  Burgerlijk 
Wetboek tot gevolg heeft dat de opdrager-schadelijder van de gedingbeslissende eed die 
er zijn proces door verloren heeft niet-ontvankelijk is om schadevergoeding te bekomen 
voor  de  schade  die  de  valse  eed  hem  heeft  berokkend,  zoals  elke  andere  derde-
schadelijder wel gemachtigd is dat te doen, doordat de opdrager-schadelijder ervan, die 
zijn proces erdoor verloren heeft, niet-ontvankelijk is zich burgerlijke partij te stellen en 
de derde-schadelijder, die de eed niet opdroeg, wel ontvankelijk is dat te doen.
7. Deze tweede prejudiciële vraag vergelijkt een persoon die de gedingbeslissende eed 

heeft opgedragen met een derde persoon die per hypothese vreemd is aan de procedure of 
het geding, die met andere woorden noch de persoon is die de eed heeft opgedragen noch 
de persoon is die de eed heeft afgelegd nadat ze door de wederpartij werd opgedragen.

De gedingbeslissende eed heeft evenwel slechts gevolgen ten aanzien van de partijen 
(Cfr. R. DEKKERS, o.c., nr 754; H. DE PAGE, o.c., nr 1062).

Ook KLUYSKENS schreef dat uit het principe dat de kracht van de gedingbeslissende 
eed voortvloeit  uit de overeenkomst  der partijen,  volgt  dat  deze een derde noch baten 
noch  schaden  kan  (A.  KLUYSKENS,  Beginselen  van  Burgerlijk  Recht,  I,  De 
Verbintenissen, Antwerpen, Standaard, 1948, nr 340).

Artikel 1365, eerste alinea, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat de 
gedane eed – en daarbij is uiteraard de gedingbeslissende eed bedoeld – alleen bewijs 
oplevert ten voordele van hem die de eed heeft opgedragen of tegen hem, en ten voordele 
van zijn erfgenamen en rechtverkrijgenden of tegen hen.

De tweede prejudiciële vraag vertrekt vanuit een onjuiste rechtsopvatting, met name dat 
een gedingbeslissende eed ook gevolgen zou hebben ten opzichte van derden en niet enkel 
ten opzichte van de bij het geding betrokken partijen.

In het verleden heeft het Hof reeds herhaaldelijk om dergelijke redenen geweigerd een 
prejudiciële vraag te stellen (bv.: Cass., 22 juni 2005, P.05.0646.F) zodat er thans ook 
aanleiding  is  om  de  voorgestelde  prejudiciële  vraag  niet  te  moeten  stellen  aan  het 
Arbitragehof.
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8. Wat de eerste voorgestelde prejudiciële vraag betreft, lijkt het mij dat het Hof even-
eens zou kunnen beslissen deze vraag niet te stellen.

De voorgestelde prejudiciële vraag vergelijkt immers de opdrager-schadelijder van de 
gedingbeslissende eed die niet  op ontvankelijke  wijze  schadevergoeding kan bekomen 
met de partij die ingevolge een andere meineed zijn proces of bepaalde aanspraken erdoor 
verloren heeft. Die vergelijking loopt echter mank.

Immers,  waar  het  gevolg  van  de gedingbeslissende  eed is  dat  het  geschil  daardoor 
definitief is geëindigd (Cfr. H. DE PAGE, o.c., nr 1060) en de feiten waarover de eed 
werd afgelegd ten gunste van de eedaflegger  definitief zijn beslist (A. KLUYSKENS, 
o.c., nr 339), is dit precies niet zo voor de aanvullende eed.

De  aanvullende  eed  die  de  rechter  ambtshalve  kan  opleggen,  mag  immers  slechts 
opgelegd  worden  indien  er  een  begin  van  bewijs  bestaat;  vandaar  ook  de  naam (A. 
KLUYSKENS, o.c., nr 342).

De rechter is – in tegenstelling tot de gedingbeslissende eed die het geding uiteraard 
beslist en beëindigt – niet gebonden door de aanvullende eed: deze eed heeft geen andere 
bewijskracht dan degene die de rechter er wil aan hechten en hij kan niettegenstaande de 
eedaflegging de eedaflegger in het ongelijk stellen (A. KLUYSKENS, o.c., nr 343. Zie 
ook: R. DEKKERS, o.c., nr 755: "De ambtshalve opgelegde eed lost het proces niet op, 
zoals de beslissende eed doet, hij bindt de rechter niet") met als gevolg dat hoger beroep 
hier ook mogelijk is (A. KLUYSKENS, o.c., nr 343; H. DEPAGE, o.c., nr 1064).

DE PAGE drukte het zo uit: "(…) le serment supplétoire ne décide pas nécessairement 
du jugement de la cause. La décision de la cause peut en dépendre; elle n'en dépend pas de 
droit" (H. DE PAGE, o.c., nr 1064).

Aldus  kan  men  wat  de eerste  prejudiciële  vraag  betreft,  aansluiting  vinden  met  de 
rechtspraak van  het  Hof waarin  het  oordeelt  dat  een voorgehouden  ongelijkheid  geen 
betrekking heeft op gelijke toestanden zodat er geen reden is om een terzake voorgestelde 
prejudiciële vraag voor  te leggen  aan het Arbitragehof  (bv.  Cass.,  10 december  2002, 
P.01.1090.N).

De eerste voorgestelde prejudiciële vraag heeft geen betrekking op gelijke toestanden 
en  ze  betreft  geen  onderscheid  tussen  personen  of  partijen  die  zich  in  een  zelfde 
rechtstoestand  bevinden,  maar  wel  tussen  personen  die  zich  in  een  verschillende 
rechtstoestand bevinden, geldend zonder onderscheid voor alle partijen.

 
9. Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.05.0944.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest,  op 26 mei 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers  stellen in een memorie een middel voor.  Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat  overeenkomstig artikel  1357,  1°,  Burgerlijk  Wetboek,  de 

beslissende eed deze is die door de ene partij aan de andere partij is opgedragen 
om de beslissing van de zaak daarvan te doen afhangen;

Dat artikel 1363 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "wanneer de opgedragen of 
teruggewezen eed is afgelegd,  (...)  de tegenpartij  niet ontvankelijk (is) om de 
valsheid daarvan te bewijzen";

Overwegende dat deze bepalingen inhouden dat wanneer een partij de beslis-
sende eed aan de andere partij opdraagt of deze laatste de eed aan eerstgenoemde 
terugwijst,  de  civielrechtelijke  betwisting  omtrent  het  rechtsfeit  waarvan  het 
bestaan ontkend werd, definitief en onherroepelijk een einde neemt en de tegen-
partij van deze die de eed heeft afgelegd, dat feit om welke redenen ook niet 
meer opnieuw voor welk gerecht ook ter sprake kan brengen;

Dat hieruit volgt dat geen schadevergoeding wegens valse gedingbeslissende 
eed kan worden gevorderd en de strafvordering wegens dat feit,  ongeacht het 
recht van het openbaar ministerie om die in te stellen, niet op initiatief van de 
burgerlijke partij kan worden ingesteld;

Dat het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht; 
Overwegende dat wanneer  de gedingbeslissende eed door een partij  aan de 

andere partij wordt opgedragen, de opdragende partij voor dat bewijsmiddel kiest 
wetende dat de beslissing van de zaak daarvan onherroepelijk afhangt en dat zij 
niet ontvankelijk is om de valsheid van de eed te bewijzen; dat de ambtshalve 
opgelegde eed daarentegen bevolen wordt door de rechter die daardoor geenszins 
gebonden is;

Overwegende dat de partij die de gedingbeslissende eed opdraagt en de partij 
die  de  ambtshalve  opgelegde  eed  ondergaat,  zich  derhalve  in  verschillende 
rechtstoestanden bevinden die met betrekking tot de gevolgen van de afgelegde 
eed verschillend worden behandeld;

Dat er bijgevolg geen grond bestaat tot het stellen van de eerste prejudiciële 
vraag aan het Arbitragehof;

Overwegende dat de gedingbeslissende eed met betrekking tot het rechtsfeit 
waarvan  het  bestaan  ontkend  wordt,  enkel  een  einde  stelt  aan  de  betwisting 
tussen de partij die de eed opdraagt en deze aan wie hij opgedragen wordt; dat de 
beslissing die ingevolge die eed door de rechter wordt genomen enkel tussen de 
partijen gezag van gewijsde heeft en een derde derhalve geen schade kan lijden 
door de eed die hem niet aanbelangt;

Dat de tweede prejudiciële vraag die uitgaat van een onjuiste rechtsopvatting 
niet hoeft te worden gesteld;

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

22 november  2005 – 2°  Kamer   –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
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Verslaggever:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie: de h. De Swaef, procureur-gene-
raal  – Advocaten:  mrs. Wouters en De Gryse.

Nr. 616

2° KAMER - 22 november 2005

   AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - TIJDSTIP VAN 
EFFECTIEVE HERSTEL - TIJDSTIP VAN DE UITSPRAAK

  De door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet  worden begroot  naar het 
tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan zo dicht mogelijk benadert, d.i. praktisch 
naar het tijdstip van de uitspraak, in voorkomend geval na het hoger beroep1.

(P. T.  ING Insurance Antwerpen n.v. e.a.)

 

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef: 
1. De eerste rechter heeft te dezen de schade "wegens het verlies van de economische 

waarde van de huisvrouw" begroot op basis van een bedrag van 2.456,22 EUR per jaar.
Voor de periode tussen de datum van het ongeval (14 oktober 2003) en de datum van 

de uitspraak in eerste aanleg (9 december 2004), dit is 14 maanden, werd een vergoeding 
toegekend ten bedrage van (2.456,22 EUR: 12 x 14, vermeerderd met de compensatoire 
interest vanaf de gemiddelde datum (12 mei 2004).

Voor de periode na het vonnis wordt een gekapitaliseerde vergoeding toegekend door 
kapitalisatie van een zekere rente over de overlevingsduur van de burgerlijke partij (10,43 
jaar). Op dat bedrag is vanaf de datum van het vonnis gerechtelijke (moratoire) interest 
verschuldigd.

De rechters in hoger beroep hebben in het vonnis van 8 juni 2005 de beslissing van de 
eerste rechter bevestigd, zonder zelf de schade te begroten.
2. De burgerlijke partij voert aan dat de appelrechters, door het vonnis van de eerste 

rechter  zonder  meer  te  bevestigen,  nagelaten  hebben  het  onderscheid  tussen de reeds 
geleden schade en de toekomstige schade te maken.

De burgerlijke partij had voor de appelrechters aangevoerd dat dit onderscheid tussen 
reeds  geleden  schade  en  toekomstige  schade  moet  worden  gemaakt  (zie  conclusie 
neergelegd ter zitting van 27 april 2005, p. 15, in dossier hoger beroep genummerde p. 57) 
en de schade begroot op de vermoedelijke datum van uitspraak in hoger beroep.
3. De rechter dient de schade te begroten op het ogenblik van de uitspraak. Voor door 

kapitalisatie berekende schade brengt dit mee dat de op die wijze berekende vergoeding 
alleen op toekomstige schade betrekking kan hebben.

Kan op deze regel een uitzondering worden aanvaard indien de rechter in hoger beroep 
de  beslissing  van  de  eerste  rechter  zonder  meer  bevestigt  en  aldus  aan  dat  vonnis 
volkomen uitwerking verleent, alsof er geen beroepsprocedure was?
4. Deze vraag is blijkbaar nog niet in de rechtspraak aan bod gekomen.

1 Zie de concl. van het O.M. 
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Er  is  mij  wel  één  arrest  bekend  (zie  hierna)  waarin  het  Hof  over  een  soortgelijk 
probleem diende te oordelen, namelijk de vraag of voor de toekenning van de interest de 
appelrechter  de  beslissing  van  de  eerste  rechter  kan  bevestigen,  waardoor  vanaf  de 
uitspraak van de eerste rechter op het bedrag van de door die eerste rechter uitgesproken 
veroordeling moratoire interest verschuldigd is.

Ook in dat geval rijst de vraag of de bevestiging van de beslissing van de eerste rechter 
een uitzondering rechtvaardigt op de regel dat de rechter de schade moet begroten op de 
dag van  de uitspraak.  Inzake  interest  impliceert  deze regel  dat  slechts  op die  dag de 
vordering  tot  schadevergoeding  (die  op  een  waardeschuld  betrekking  heeft)  wordt 
omgezet  in  een  geldschuld,  zodat  vóór  de  uitspraak  nooit  moratoire  interest  (interest 
wegens niet-tijdige betaling van een geldschuld krachtens art. 1153 B.W.) verschuldigd 
kan zijn maar alleen compensatoire interest (interest tot vergoeding van schade wegens 
het uitstel van betaling van schadevergoeding krachtens art. 1382 B.W.).

Als  wordt  aanvaard  dat  de  appelrechters  kunnen  oordelen  dat  de  eerste  rechter  de 
schade volledig correct heeft begroot, zodat zijn beslissing in al zijn aspecten kan worden 
bevestigd, is krachtens het door de appelrechters bevestigde vonnis van de eerste rechter, 
vanaf dat vonnis moratoire interest verschuldigd.

In het zojuist vermelde arrest,  van 22 juni 1983 (AR 2842,  A.C.,  1982-83, nr 587), 
oordeelde het Hof: "dat de rechter de moratoire interesten, die verschuldigd zijn op een 
aquiliaanse  schadevergoeding,  niet  mag  doen  ingaan  vóór  de  rechterlijke  beslissing 
waarbij die vergoeding wordt toegekend; dat, wanneer het appelgerecht, zoals ten deze, 
een door de eerste rechter uitgesproken veroordeling tot schadevergoeding wijzigt, het de 
moratoire  interesten  niet  mag  berekenen  met  ingang  van  de  datum van  het  beroepen 
vonnis".

Uit het arrest zou a contrario kunnen worden afgeleid dat wanneer de appelrechter de 
beslissing van de eerste rechter bevestigt, de moratoire interest wel vanaf de datum van 
het beroepen vonnis verschuldigd is.
5. Dit was overigens de oplossing die het Franse Hof van cassatie heeft aangenomen, 

o.a. in een arrest van 24 februari 1970 waarnaar de noot onder het besproken arrest in 
A.C.  verwijst.  In  dat  arrest  (Cass.  crim.,  24  februari  1970,  Bull.  crim.  1970,  nr  73) 
oordeelde het Franse Hof dat de appelrechters de aansprakelijke naar recht veroordelen tot 
moratoire interest, vanaf de datum van het beroepen vonnis, op de door de eerste rechter 
toegekende schadevergoedingen waarvan de appelrechters het bedrag hadden bevestigd: 
"Qu'en  effet  une  créance  délictuelle  prenant  naissance  du  jour  où  elle  est  allouée 
judiciairement et pouvant produire des intérêts à partir dudit jour, c'est à bon droit que les 
juges du fond ont décidé que les intérêts afférents à ces créances seraient dus dans les 
limites où elles ont été confirmées par la Cour (d'appel), à compter du jugement".

Het Franse Hof van cassatie oordeelde al vroeger in dezelfde zin (b.v. Cass. crim., 14 
oktober 1958, Bull. crim. 1958, nr 617; Cass. 2e civ., 26 april 1967, Bull. civ. 1967, II, nr 
157). Nadien koppelde de strafkamer van het Hof de aanvang van moratoire interest aan 
de uitvoerbaarheid van de rechterlijke beslissing (Cass. crim., 26 juli 1972,  Bull. crim. 
1972, nr 261; Cass. crim., 15 maart 1973, Bull. crim. 1973, nr 132), zo bijvoorbeeld aan 
een definitieve (en bijgevolg uitvoerbare) uitspraak in hoger beroep (Cass. crim., 20 juli 
1972,  Bull.  crim.,  1972,  nr  250).  Interest  die  werd  toegekend  vóór  de definitieve  (en 
uitvoerbare) rechterlijke beslissing, bijvoorbeeld vanaf het vonnis van de eerste rechter, 
was dan noodzakelijkerwijze een compensatoire interest (Cass. crim., 26 april 1979, Bull. 
crim. 1979, nr 150).

Van  eenduidigheid  en  transparantie  getuigde  deze  rechtspraak  niet  echt  (zie  ook 
besprekingen van deze rechtspraak noot Puech onder Cass. crim, 27 maart 1979 en 26 
april  1979,  D.  1979,  IR,  528;  Y.  Chartier,  La  réparation  du  préjudice  dans  la 
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responsabilité civile,  Parijs,  Dalloz, 1983, nr 437). De wetgever  heeft  in Frankrijk een 
einde gemaakt aan de onzekerheid door een wijziging in 1985, door de wet Badinter, van 
de Code civil. Een nieuw art. 1153-1 Code civil heeft betrekking op de verschuldigdheid 
van  wettelijke  interest  van  rechtswege,  in  de regel  vanaf  de uitspraak.  Wat  het  hoger 
beroep betreft, bepaalt art. 1153-1, tweede lid, Code civil: "En cas de confirmation pure et 
simple  par  le  juge  d'appel  d'une  décision  allouant  une  indemnité  en  réparation  d'un 
dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de 
première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter 
de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent 
alinéa" (zie hierover G. Viney en P. Jourdain, Les effets de la responsabilité in J. Ghestin 
(ed.), Traité de droit civil, Parijs, L.G.D.J., nr 346, p. 620-621).
6. Hoe kan vanuit het schadevergoedingsrecht de gestelde vraag worden beantwoord?
Het tijdsverloop heeft een weerslag op de begroting van de schade of kan daarop een 

weerslag  hebben,  zodat  het  in  het  algemeen  te  verkiezen  is  dat  de  rechter  de schade 
begroot op het ogenblik van de uitspraak:

- Kapitalisatie vanaf de uitspraak kan ertoe bijdragen dat de basis voor kapitalisatie 
preciezer wordt bepaald. Het heeft geen zin te kapitaliseren op basis van een inkomen uit 
het verleden dat op het ogenblik van de uitspraak niet meer actueel blijkt te zijn.

-  Wanneer  de  rechter  een  lijfrente  kapitaliseert  (dit  is  rekening  houdende  met  het 
overlijdensrisico  tijdens  de  periode  waarover  wordt  gekapitaliseerd;  de  tafels  voor 
kapitalisatie van een lijfrente worden doorgaans "tafels Levie" genoemd), is het evident te 
kapitaliseren op het ogenblik van de uitspraak. Kapitalisatie op een vroeger ogenblik zou 
meebrengen dat een overlijdensrisico werd verdisconteerd terwijl op het ogenblik van de 
uitspraak vaststaat dat dit risico zich niet heeft gerealiseerd.

- Wanneer de rechter een zekere rente kapitaliseert over de vermoedelijke levensduur 
van de benadeelde, is het eveneens van belang de vermoedelijke levensduur te bepalen op 
het ogenblik van de uitspraak. Zeker voor oudere personen kan dit een (relatief) belangrijk 
verschil uitmaken.

-  Wanneer  de  rechter  een  zekere  rente  over  een  vaste  periode  kapitaliseert,  is 
kapitalisatie  op  een  vroeger  tijdstip  dan  de  uitspraak  tegen  dezelfde  rente  als  die 
waartegen  compensatoire  interest  wordt  berekend  (met  toekenning  van  compensatoire 
interest  tegen  dezelfde  rentevoet  op  het  aldus  berekende  kapitaal)  nadeliger  dan 
toekenning van een schadevergoeding die bestaat in enerzijds een vergoeding over het 
verleden op basis van hetzelfde basisbedrag als datgene dat wordt gekapitaliseerd, met 
toekenning  vanaf  een  gemiddelde  datum  van  compensatoire  interest  (tegen  dezelfde 
rentevoet  als  de  rekenrente  voor  kapitalisatie)  en  anderzijds  een  gekapitaliseerde 
vergoeding die alleen op de toekomstige schade betrekking heeft (zie rekenvoorbeeld bij 
B.  De  Temmerman,  "Interest  bij  schadevergoeding  uit  wanprestatie  en  onrechtmatige 
daad.  Een  stand  van  zaken,  tevens  aanleiding  tot  een  kritische  beschouwing  over  de 
grondslagen van het Belgisch schadevergoedingsrecht", T.P.R. 1999, 1429-1431, voetnoot 
483). 

De regel  dat  de rechter,  wanneer  hij  de vergoeding door kapitalisatie berekent,  een 
onderscheid moet  maken  tussen de in het verleden geleden schade en de toekomstige 
schade, is dan ook een goede regel.
7. Is het een regel waaraan steeds moet worden vastgehouden, ongeacht of één van de 

partijen daarom heeft verzocht, en waarop beide partijen zich moeten kunnen beroepen 
om cassatie te verkrijgen van een beslissing die deze regel niet heeft toegepast?

Kapitalisatie  is  een  wijze  van  berekening  van  schadevergoeding.  Door  kapitalisatie 
wordt  berekend  met  welk  bedrag  een  toekomstige  schade  op  een  bepaald  tijdstip 
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overeenstemt. Uitgangspunt voor de begroting is dat het slachtoffer een blijvende schade 
lijdt die kan worden begroot op een per tijdseenheid (maand, jaar) verschuldigd bedrag 
(periodieke rente,  b.v.  annuïteit).  Door  kapitalisatie  wordt  de contante waarde  van  dit 
bedrag op de kapitalisatiedatum bepaald.

Om de in nr 6 vermelde reden is het te verkiezen als kapitalisatiedatum de datum van 
uitspraak te nemen.

De partijen zouden evenwel anders kunnen overeenkomen. Het valt niet meteen in te 
zien  welke  dwingende  reden  eraan  in  de  weg  zou  staan  dat  de  rechter  door  zo  een 
overeenkomst gebonden zou zijn.

Kapitalisatie  op  een  vroeger  tijdstip  dan  de  uitspraak  kan  in  het  nadeel  van  de 
benadeelde zijn wanneer de rekenrente voor kapitalisatie en de compensatoire rentevoet 
dezelfde zijn.

Kapitalisatie op een vroeger tijdstip dan de uitspraak kan echter ook in het voordeel van 
de benadeelde zijn bijvoorbeeld indien de gekapitaliseerde vergoeding wordt  berekend 
tegen  een rekenrente  (b.v.  3%) die  lager  is  dan die  waartegen  compensatoire  interest 
wordt toegekend (b.v. 5%) en indien op de aldus berekende vergoeding wettelijke interest 
(tegen b.v. 7%) wordt toegekend.

De vraag wie belang heeft bij de toepasselijkheid van de regel dat de rechter de schade 
moet begroten op het tijdstip van de uitspraak zodat hij op dat ogenblik het onderscheid 
moet maken tussen de in het verleden geleden schade en de toekomstige schade, hangt af 
van de gegevens van de zaak.
8. Eiser heeft voor de appelrechters een nieuwe begroting van de schadevergoeding 

gevorderd.
Hij voert in zijn middel aan dat de rechter op verzoek van partijen een onderscheid 

moet maken tussen de reeds geleden schade en de toekomstige schade en hij wijst erop 
dat de appelrechters de berekening van de eerste rechter overnemen. Eiser leidt hieruit af 
dat de appelrechters "aldus bij de begroting van de aan eiser verschuldigde vergoeding 
voor de materiële schade uit het verlies van huishoudelijke arbeid van zijn echtgenote, een 
gedeelte van de op datum van de uitspraak reeds geleden schade, nl. de schade geleden 
van 9 december 2004 (beroepen vonnis) tot 8 juni 2005 (vonnis in hoger beroep) begroten 
door toepassing van de kapitalisatiemethode".

Het  middel  dat  schending  aanvoert  van  de  artikelen  1382  en  1383  B.W.  is  aldus 
gegrond.

 
Conclusie: cassatie in  zoverre  uitspraak wordt  gedaan over  de materiële  schade die 

eiser lijdt door het verlies van de economische waarde van de huishoudelijke arbeid van 
zijn echtgenote.

ARREST

(A.R. P.05.0963.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 juni 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Mechelen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
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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
Overwegende dat de door een onrechtmatige daad veroorzaakte schade moet 

worden begroot naar het tijdstip dat dit van het effectieve herstel ervan zo dicht 
mogelijk benadert, dit is praktisch naar het tijdstip van de uitspraak, in voorko-
mend geval na het hoger beroep; 

Dat, wanneer de rechter de raming van de schade grondt op een kapitalisatie-
berekening, hij ertoe gehouden is, wanneer één van de partijen dit verzoekt, de 
reeds geleden schade te onderscheiden van de toekomstige schade;

Overwegende  dat  eiser  voor  de  appelrechters  vergoeding  vorderde  van  de 
schade die hij lijdt door het verlies van de economische waarde van de huishou-
delijke arbeid van zijn door een dodelijk ongeval getroffen echtgenote;

Dat  hij  daarbij  een onderscheid maakte tussen de reeds  tot  de uitspraak in 
hoger beroep geleden schade en de toekomstige schade;

Overwegende dat de appelrechters de berekening door de eerste rechter van de 
vergoeding van deze schade overnemen;

Dat de eerste rechter, in het vonnis van 9 december 2004, voor de berekening 
van de schade het onderscheid maakt tussen de reeds op het ogenblik van dat 
vonnis geleden schade en de toekomstige schade;

Dat de appelrechters zodoende niet het onderscheid maken, op het ogenblik 
van hun uitspraak, tussen de reeds geleden schade en de toekomstige schade;

Dat zij aldus de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schenden;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de materiële 

schade die eiser lijdt door het verlies van de economische waarde van de huis-
houdelijke arbeid van zijn echtgenote;

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde vonnis;

Veroordeelt de eiser in de helft en de verweersters in de overige helft van de 
kosten;

Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.

22 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h.  Dhaeyer –  Gelijkluidende conclusie:  de h.  De Swaef,  procureur-
generaal  – Advocaat:  mr. Geinger.
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Nr. 617

2° KAMER - 22 november 2005

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING OF 
HERROEPING - ARTIKEL 6, E.V.R.M. - TOEPASSELIJKHEID

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - COMMISSIE VOOR DE VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING OF HERROEPING - TOEPASSELIJKHEID

1º  en  2°  De  beslissing  van  de  commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling, 
uitspraak doende op een verzoek  tot  invrijheidstelling  van de veroordeelde  of  tot  de 
herroeping ervan, heeft niet het kenmerk van een beslissing op een vordering tot het  
vaststellen van burgerlijke of politieke rechten en verplichtingen en evenmin van een  
beslissing op een strafvervolging,  zodat artikel  6,  E.V.R.M.  op deze beslissingen niet 
toepasselijk is1.

(V.)

(A.R. P.05.1285.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest

22 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Debruyne –  Gelijkluidende conclusie:  de h. De Swaef,  procureur-
generaal  – Advocaat:  mr. J. De Man, Antwerpen.

Nr. 618

2° KAMER - 23 november 2005

1º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANGIFTE - BESCHIKKING TOT 
BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DEGENE TEGEN WIE DE LASTERLIJKE AANGIFTE IS GERICHT - 
VALSE AANTIJGING - VEROORDELING WEGENS LASTERLIJKE AANGIFTE - DATUM VAN DE FEITEN DIE 
VÓÓR DE BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING ZIJN GEPLEEGD - RECHT VAN VERDEDIGING 
- GEVOLG

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANGIFTE - BESCHIKKING TOT 
BUITENVERVOLGINGSTELLING VAN DEGENE TEGEN WIE DE LASTERLIJKE AANGIFTE IS GERICHT - 
VALSE AANTIJGING - VEROORDELING WEGENS LASTERLIJKE AANGIFTE - DATUM VAN DE FEITEN DIE 
VÓÓR DE BESCHIKKING TOT BUITENVERVOLGINGSTELLING ZIJN GEPLEEGD - GEVOLG

3º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANGIFTE - RECHTERLIJKE BESLISSING DIE DEGENE 
TEGEN WIE DE LASTERLIJKE AANGIFTE IS GERICHT VRIJPLEIT - DATUM VAN DE FEITEN

1º en 2° Uit de omstandigheid alleen dat het arrest, waarbij de beklaagde wegens lasterlijke  
aangifte  wordt veroordeeld, uit  de beschikking tot  buitenvervolgingstelling van degene 
tegen wie de lasterlijke aangifte is gericht,  de valsheid afleidt  van de eerder door de 
beklaagde  geuite  aantijging,  kan  geen  miskenning  van  diens  recht  van  verdediging 

1  Cass., 7 maart 2000, AR P.99.1894.N, nr 159.. 
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worden afgeleid. (Art. 445, Sw.; Algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging)

3º Het misdrijf lasterlijke aangifte vereist niet dat de feiten na de rechterlijke beslissing zijn  
gepleegd waarbij degene tegen wie de lasterlijke aangifte is gericht wordt vrijgepleit. (Art. 
445, Sw.)

(Z. T. H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1011.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
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 op de strafvorde-

ring :
(...)
Over het tweede middel :
Eerste onderdeel :
Overwegende dat eiseres het arrest verwijt haar conclusie niet te hebben beant-

woord  betreffende  de  data  waarop  de  feiten  van  lasterlijke  aangifte  werden 
gepleegd,  aangezien  die  de  beschikking  tot  buitenvervolgingstelling  van 
verweerder voorafgaan;

Overwegende  dat  uit  de  voornoemde  conclusie  niet  blijkt  dat  eiseres  dit 
verweer voor de appelrechters heeft opgeworpen;

Dat het onderdeel, in zoverre, feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige, uit de omstandigheid alleen dat het arrest 

uit de beschikking tot buitenvervolgingstelling van verweerder valsheid afleidt 
van de eerder door eiseres geuite aantijging, geen miskenning van haar recht van 
verdediging kan worden afgeleid;

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat eiseres het arrest verwijt dat het de telastlegging lasterlijke 

aangifte bewezen verklaart ofschoon de feiten waarop dit steunt vóór de beschik-
king tot buitenvervolgingstelling van verweerder zijn gepleegd; 

Overwegende dat in zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechters hun 
overtuiging steunen op "het feit dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling 
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[eiseres] ervan had moeten weerhouden de voormelde aantijgingen te maken", op 
een onjuiste lezing van het arrest berust;

Overwegende dat het niet tegenstrijdig is om de valsheid van de aangeklaagde 
feiten af  te leiden uit  een beschikking tot  buiten-vervolgingstelling die na de 
aangifte  ervan  is  gewezen en te oordelen dat  het  moreel  bestanddeel  van het 
misdrijf  uit  de  omstandigheid  blijkt  dat  eiseres  "duidelijk  verbetenheid  tegen 
haar  ex-echtgenoot  heeft  betoond  in  weerwil  van  geruststellende,  en  zelfs 
herhaaldelijk negatieve adviezen van gynaecologen, pediaters en psychologen";

Dat het onderdeel in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
Overwegende  dat,  voor  het  overige,  het  misdrijf  lasterlijke  aantijging  niet 

vereist dat de feiten zijn gepleegd na de rechterlijke beslissing waarbij de aange-
brachte persoon wordt vrijgepleit;

Dat het onderdeel, in zoverre dit het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
En  overwegende  dat  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorge-

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

B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke 
rechtsvordering van verweerder tegen eiseres :

Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

23 november  2005 – 2° Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: de h. Loop, advocaat-gene-
raal  – Advocaat:  mr. A. Bernard, Luik.

Nr. 619

2° KAMER - 23 november 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN - TERMIJN - 
AANVANG

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - STRAFZAKEN - 
VERSTEKVONNIS - BETEKENING - AFGIFTE VAN HET EXPLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT - 
HOGER BEROEP - TERMIJN - AANVANG

1º en 2° Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld en de gerechtsdeurwaarder,  
aangezien het vonnis niet kon worden betekend op de wijze die bij de artt. 33 tot 35 
Ger.W. is bepaald, overeenkomstig art. 37, § 1, van dat wetboek een afschrift van het  
exploot  op  het  politiecommissariaat  heeft  afgegeven,  moet  de  verklaring  van  hoger  
beroep, behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, uiterlijk vijftien dagen na die  
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afgifte worden gedaan1. (Art. 203, § 1, Sv.)

(DE PROCUREUR -GENERAAL TE BERGEN  T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1109.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe 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 ambtshalve aangevoerde middel : schending van de artikelen 35, 36 

en 37 van het Gerechtelijk Wetboek en 203, §1, van het Wetboek van Strafvor-
dering :

Overwegende  dat  krachtens  artikel  37,  §1,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek, 
ingeval het exploot in strafzaken niet kon worden betekend aan de woonplaats of 
de verblijfplaats van de geadresseerde, de betekening bestaat in de afgifte van het 
afschrift van die akte op het hoofdkantoor van de gerechtsdeurwaarders, waar dit 
bestaat, anders op het politiecommissariaat;

Overwegende dat wanneer,  krachtens  artikel 203, §1, van het Wetboek van 
Strafvordering,  een  beklaagde  bij  verstek  is  veroordeeld  en  de  gerechtsdeur-
waarder, aangezien het vonnis niet kon worden betekend op de wijze die bij de 
artikelen  33 tot  35 van het  Gerechtelijk  Wetboek is  bepaald,  overeenkomstig 
artikel 37, §1, van dat wetboek, een afschrift van het exploot op het politiecom-
missariaat  heeft  afgegeven,  de verklaring van hoger  beroep,  behoudens  over-
macht of onoverkomelijke dwaling, uiterlijk vijftien dagen na die afgifte moet 
worden gedaan;

Overwegende dat eiseres op 17 februari 2004 door de Correctionele Rechtbank 
te Doornik bij verstek werd veroordeeld; dat dit gerecht,  dat op 1 maart 2005 
andermaal uitspraak deed bij verstek, het verzet van verweerster ongedaan heeft 
verklaard; 

Overwegende dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de gerechts-
deurwaarder het vonnis van 1 maart 2005 heeft betekend door afgifte van het 
afschrift  op  het  politiecommissariaat  van  Sint-Gillis  op  26  april  2005,  na  te 
hebben vastgesteld dat verweerster, "die geen gekende woon- of verblijfplaats in 
België  of  in  het  buitenland  zou  hebben,  maar  zou  kunnen  verblijven  in  de 
Ducpétiauxlaan  153  te  Sint-Gillis",  op  24  april  2005  niet  op  dat  adres  kon 

1  Zie Cass., 2 mei 1995, AR P.93.0126.N, nr 217..
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worden aangetroffen, noch enig ander persoon, gemachtigd om het afschrift van 
het voormelde exploot in ontvangst te nemen;

Overwegende dat  verweerster  op 18 mei 2005 tegen  het  voormelde vonnis 
hoger  beroep  heeft  ingesteld,  dus  buiten de  termijn van vijftien  dagen  na de 
voormelde afgifte;

Overwegende dat  de appelrechters  die zich beperken tot het  oordeel  dat  de 
betekening van het beroepen vonnis niet kan worden gelijkgesteld met een bete-
kening "aan de woonplaats", niet naar recht beslissen dat het hoger beroep van 
verweerster binnen de termijn was ingesteld die bij het voormelde artikel 203, 
§1, is gesteld;

En overwegende dat er geen grond is tot onderzoek van het middel, dat niet 
kan leiden tot vernietiging zonder verwijzing; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

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

23 november  2005 – 2° Kamer   –  Voorzitter:  de h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: de h. Loop, advocaat-gene-
raal.

Nr. 620

2° KAMER - 23 november 2005

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- MOTIVERINGSPLICHT - VORMVOORSCHRIFT - DRAAGWIJDTE

2º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANTIJGING - BEGRIP

3º LASTER EN EERROOF - LASTERLIJKE AANTIJGING - BESTANDDELEN - SPONTAAN 
KARAKTER VAN DE LASTERLIJKE AANTIJGING

1º  De  verplichting  om  de  vonnissen  en  arresten  met  redenen  te  omkleden  is  een  
vormvoorschrift; de omstandigheid dat het antwoord van de appelrechters onvolledig zou 
zijn is geen miskenning van dat vormvoorschrift, dat geen verband houdt met de waarde 
van het antwoord op de conclusie1. (Art. 149, Gw. 1994)

2º  Het  in  art.  445,  derde lid,  Sw.,  bedoelde wanbedrijf  is  zowel  van toepassing op de  
aantijging van een waar feit als op de aantijging van een vals feit, mits de aantijging door 
kwaad opzet  is ingegeven en het  feit  van aard is om aan de persoonlijkheid van de 
ondergeschikte afbreuk te doen en hem te schaden2. (Art. 445, derde lid, Sw.)

1 Zie Cass., 6 okt. 2004, AR P.04.0665.F, nr 458.
2 Zie Cass., 3 dec. 2003, AR P.03.1004.F, nr 615.
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3º Het spontaan karakter van de lasterlijke aantijging tegen een ondergeschikte is geen 
noodzakelijk bestanddeel van dat misdrijf;  het vormt in voorkomend geval slechts een 
feitelijk gegeven waaruit het kwaad opzet kan blijken. (Art. 445, derde lid, Sw.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1122.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen een arrest, op 29 juni 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers voeren drie middelen aan in een memorie, die op de griffie in twee 

exemplaren is ontvangen en waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift 
aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
A.  In  zoverre  de cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  de beslissingen  op de 

strafvordering die tegen de eisers is ingesteld :
Over het eerste en tweede middel samen :
Overwegende dat de eisers enerzijds aanvoeren dat het arrest de pagina's 3 tot 

7 van hun conclusie niet beantwoordt waarin zij zowel de valsheid betwistten 
van de feiten waarvan men hen verweet dat zij die verweerder ten laste legden, 
als het spontane karakter waarmee zij het geschrift met lasterlijke aantijgingen 
hadden opgesteld, en, anderzijds, dat de appelrechters door geen valsheid en het 
bestaan van een geschrift vast te stellen, artikel 445, derde lid, van het Strafwet-
boek hebben geschonden;

Overwegende dat de verplichting om de vonnissen en arresten met redenen te 
omkleden een vormvoorschrift is; 

Dat de omstandigheid dat het antwoord van de appelrechters onvolledig zou 
zijn geen miskenning van dat vormvoorschrift is, dat geen verband houdt met de 
waarde van het antwoord op de conclusie;

Overwegende dat het arrest, met overname van de redenen van het beroepen 
vonnis, de redenen vermeldt waarom het oordeelt "dat uit het strafdossier en uit 
de behandeling op de terechtzitting [van de correctionele rechtbank] blijkt dat 
[verweerder] geenszins het belangrijke personage is, verantwoordelijk voor het 
afsluiten van een winstgevend contract";

Dat het overigens oordeelt dat het beledigende feit waar of onwaar kan zijn, 
maar dat het vooral van aard is om de persoonlijkheid van de ondergeschikte aan 
te tasten en hem te schaden, wat te dezen volgens de appelrechters het geval was; 

Dat het arrest op eigen gronden beslist dat "geen bijzondere vorm is vereist 
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voor het geschrift, [...] dat geen bijzondere voorwaarde van tijd is gesteld tussen 
de feiten en het geschrift" en dat het volstaat "dat de teneur van het geschrift de 
wil aantoont van de auteur om iets aan te geven", waarbij het eraan toevoegt dat, 
om redenen die het nader omschrijft, die bedoeling van de eisers overduidelijk 
was  en  dat  "het  bijgevolg  nutteloos  is  dat  zij  aan  hun  schuld  proberen  te 
ontkomen door het niet spontane karakter in te roepen van hun geschrift dat op 
verzoek [van de onderneming waar de verweerder een ondergeschikte was], in 
het kader van een intern onderzoek [aldaar] is opgesteld";

Dat de appelrechters aldus de conclusie van de eisers beantwoorden door tegen 
hen  andere  of  strijdige  gegevens  te  stellen  en  hun  beslissing  regelmatig  met 
redenen omkleden;

Overwegende dat, enerzijds, het wanbedrijf dat in artikel 445, derde lid, van 
het Strafwetboek is bepaald, zowel van toepassing is op de aantijging van een 
waar feit als op de aantijging van een vals feit, mits de aantijging door kwaad 
opzet  is  ingegeven en het  feit  van aard is  om aan de persoonlijkheid van de 
ondergeschikte afbreuk te doen en hem te schaden; dat, anderzijds, het spontaan 
karakter van de lasterlijke aantijging tegen een ondergeschikte geen noodzakelijk 
bestanddeel van dat misdrijf is; dat het, in voorkomend geval, slechts een feite-
lijk gegeven vormt waaruit het kwaad opzet kan blijken;

Dat de appelrechters, aldus, door te beslissen dat het weinig belang heeft of de 
feiten die verweerder door de eisers worden ten laste gelegd juist zijn en dat deze 
laatsten, die hebben blijk gegeven van het voornemen om die feiten aan te geven 
veeleer dan om ervan te getuigen, "elk van beiden kwaadwillig hebben gehan-
deld", in een poging "om [verweerder] te schaden" die "om disciplinaire redenen 
werd geconvoceerd  en zijn  werk heeft  moeten opgeven",  hun beslissing naar 
recht verantwoorden;

Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende  dat  het  arrest  het  hoger  beroep  van  het  openbaar  ministerie 

ontvankelijk  verklaart  en  met  name  verwijst  naar  het  proces-verbaal  van  de 
terechtzitting van 15 juni 2005, waaruit  blijkt dat de vordering van advocaat-
generaal Marianne Lejeune werd gehoord;

Dat het middel dat aanvoert dat, uitgezonderd de verwijzing naar de aanwezig-
heid van een andere magistraat op de terechtzitting waarop het arrest werd uitge-
sproken, het arrest "nergens verwijst [...] naar de tussenkomst van het openbaar 
ministerie", feitelijke grondslag mist;

En  overwegende  dat  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorge-
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen;

B.  In  zoverre  de  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  de beslissingen  op de 
burgerlijke rechtsvorderingen van verweerder tegen de eisers, namelijk :

1. die welke uitspraak doet over het aansprakelijkheidsbeginsel :
Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren;
2. die welke uitspraak doen over de omvang van de schade van verweerder :
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Overwegende dat het arrest aan verweerder een voorlopige vergoeding toekent 
en de zaak voor verdere behandeling naar de correctionele rechtbank verwijst; 
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 dat artikel;

Dat de cassatieberoepen niet ontvankelijk zijn;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

23 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie: de h. Loop, advocaat-generaal  – 
Advocaten: F. Remy, Dinant , D. Remy, Dinant, O. Barthelemy, Dinant en Geinger.

Nr. 621

2° KAMER - 23 november 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN 
WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD - VERWERPING VAN 
HET EERSTE CASSATIEBEROEP - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN 
WAARTEGEN REEDS CASSATIEBEROEP IS INGESTELD - GEEN 
EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP - VERWERPING VAN HET CASSATIEBEROEP - EINDBESLISSING 
OP DE VORDERING DIE BIJ DE RECHTER AANHANGIG IS - NIEUW CASSATIEBEROEP TEGEN DE 
VROEGERE BESLISSING - ONTVANKELIJKHEID

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEHOORLIJK BESTUUR - RECHT OP 
RECHTSZEKERHEID - CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN - ONTVANKELIJKHEID - TOEPASSING - 
GRENZEN

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - ONTVANKELIJKHEID - 
ALGEMENE RECHTSBEGINSELEN - BEHOORLIJK BESTUUR - RECHT OP RECHTSZEKERHEID - 
TOEPASSING - GRENZEN

5º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - DRAAGWIJDTE - 
CASSATIEBEROEP

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 
VERDEDIGING - DRAAGWIJDTE - CASSATIEBEROEP

7º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - OVERSCHRIJDING 
VAN DE REDELIJKE TERMIJN - VERWEERMIDDEL DAT NIET AAN DE APPELRECHTERS IS VOORGELEGD

1º In strafzaken, buiten het in art. 40, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken bepaalde geval en 
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het geval van regelmatige afstand, kan, wanneer een eis tot cassatie verworpen wordt,  
de partij die hem had ingesteld, zich onder geen enkel voorwendsel en op grond van  
geen enkel middel nogmaals tegen hetzelfde arrest of vonnis in cassatie voorzien1; die 
regel  is  van toepassing,  ongeacht  de  redenen die  tot  de  verwerping  van het  eerste  
cassatieberoep hebben geleid2. (Art. 438, Sv.)

2º Wanneer de rechter definitief over de vordering die bij hem was aanhangig gemaakt 
uitspraak doet, blijft de aard van de beslissing die hij eerder had genomen en waartegen  
een partij opnieuw cassatieberoep instelt dezelfde in de zin van art. 416, eerste lid, Sv.,  
en is dat tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing bijgevolg niet ontvankelijk. 
(Art. 438, Sv.)

3º en 4° Het algemeen rechtsbeginsel van rechtszekerheid machtigt het Hof van Cassatie  
niet om zich te onttrekken aan de bij wet bepaalde regeling om de ontvankelijkheid van  
een  cassatieberoep  te  beoordelen.  (Agemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  op 
rechtszekerheid)

5º  en  6°  Uit  de  omstandigheid  alleen  dat  het  recht  om  cassatieberoep  in  te  stellen 
onderworpen is aan regels die de uitoefening ervan beperken, kan geen miskenning van 
het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel noch van het recht van verdediging, worden  
afgeleid3; (Art. 13, E.V.R.M.;  Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

7º Het cassatiemiddel dat voor het eerst voor het Hof een miskenning aanvoert van het 
recht om binnen een redelijke termijn te worden geoordeeld, is nieuw en mitsdien niet  
ontvankelijk 4.

(D. e.a.  T. A. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1145.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen van Y. D. M. en C. V. zijn gericht tegen een arrest, op 30 

juni 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
Het cassatieberoep van B. E. is gericht tegen het voormelde arrest alsook tegen 

dat wat op 14 november 2003 door hetzelfde rechtscollege is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
B. E. voert zes middelen aan tegen het arrest gewezen op 14 november 2003 

en één middel tegen dat gewezen op 30 juni 2005, in een memorie, waarvan een 
voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
A. Over de cassatieberoepen van Y. D. M. en C. V. :
Overwegende dat de eisers geen middel aanvoeren;

1 Zie Cass., 1 dec. 1999, AR P.99.0014.F, nr 640; 3 maart 2004, AR P.04.0268.F, nr 120.
2 Zie Cass., 16 juni 1999, AR P.99.0310.F, nr 366.
3 Zie Cass., 4 dec. 1996, AR P.95.1166.F, nr 481; 18 sept. 2002, AR P.02.0874.F, nr 459.
4 Zie Cass., 6 april 2004, AR P.03.1459.N, nr 185. 



2336 HOF VAN CASSATIE 23.11.05 - Nr. 621 

B. Over het cassatieberoep van B. E. :
1.  In  zoverre  het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  gewezen  op 14 

november 2003 :
Overwegende  dat  het  bestreden  arrest,  bij  de  uitspraak  over  de  burgerlijke 

rechtsvordering van de verweersters tegen eiseres, hun een vergoeding toekent, 
"de kosten aanhoudt, met inbegrip van de kosten van het deskundigenonderzoek" 
en de heropening van het debat beveelt "om [de verweersters] de gelegenheid te 
geven om uitleg te verschaffen over hun berekeningen om het deel van [elke 
beklaagde] in de kosten van het deskundigenonderzoek vast te stellen, aangezien 
sommige berekeningen onjuist blijken te zijn";

Overwegende  dat  het  Hof,  waarbij  op 26 november  2003 door eiseres  een 
cassatieberoep tegen de verweersters  is ingesteld,  bij  arrest  van 24 september 
2004 heeft geoordeeld, dat dergelijke beslissingen geen eindbeslissingen waren 
in de zin van artikel 416, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering en geen 
verband hielden met de gevallen die in het tweede lid van dit artikel worden 
bedoeld; dat het bijgevolg dit cassatieberoep niet ontvankelijk heeft verklaard;

Overwegende dat krachtens artikel 438 van datzelfde wetboek, wanneer een 
cassatieberoep verworpen wordt, de partij die het had ingesteld zich onder geen 
enkel beding en op grond van geen enkel middel nogmaals in cassatie kan voor-
zien, buiten het geval waarin artikel 40, vierde lid, van de Wet van 15 juni 1935 
op het gebruik der  talen in gerechtszaken van toepassing is  en het  geval  van 
regelmatige afstand;

Dat die regel van toepassing is ongeacht de redenen die tot de verwerping van 
het eerste cassatieberoep hebben geleid;

Overwegende dat eiseres in haar memorie de draagwijdte betwist die aan de 
regel die bij het voormelde artikel 416, eerste lid, is bepaald, wordt toegekend;

Overwegende dat, wanneer de rechter definitief over de vordering die bij hem 
was aanhangig gemaakt uitspraak doet, de aard van de beslissing die hij eerder 
had genomen en waartegen een partij  opnieuw cassatieberoep instelt  dezelfde 
blijft in de zin van de voormelde bepaling;

Overwegende  dat  het  algemeen  rechtsbeginsel  van rechtszekerheid  het  Hof 
van Cassatie niet machtigt om zich te onttrekken aan de bij wet bepaalde rege-
ling om de ontvankelijkheid van een cassatieberoep te beoordelen;

Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat het recht om cassatieberoep 
in te stellen onderworpen is aan regels die de uitoefening ervan beperken, geen 
miskenning van het recht op een effectief rechtsmiddel noch van het recht van 
verdediging kan worden afgeleid;

Overwegende dat, aangezien het bestreden arrest reeds het voorwerp van een 
cassatieberoep heeft uitgemaakt dat werd verworpen, het cassatie-beroep dat op 
13 juli 2005 tegen datzelfde arrest en tegen dezelfde partijen werd ingesteld, niet 
ontvankelijk is;

En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de middelen van 
verweerster die geen verband houden met de ontvankelijkheid van het cassatie-
beroep;
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2. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen het arrest dat op 30 juni 2005 
is gewezen :

Over het middel :
Overwegende dat het middel dat voor de eerste maal voor het Hof een misken-

ning aanvoert van het recht om binnen een redelijke termijn te worden geoor-
deeld, niet ontvankelijk is;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt de cassatieberoepen;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep. 

23 november  2005 – 2° Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie: de h. Loop, advocaat-gene-
raal  – Advocaten: M. Spandre, Brussel en Ph. Claeys, Brussel.

Nr. 622

2° KAMER - 23 november 2005

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - COMMISSIE VOOR DE 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING - CASSATIEBEROEP - VORMEN - VORM EN 
PLAATS VAN HET CASSATIEBEROEP - VEROORDEELDE - CASSATIEBEROEP PER BRIEF

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - 
HERROEPING - VORM EN PLAATS VAN HET CASSATIEBEROEP - VEROORDEELDE - CASSATIEBEROEP 
PER BRIEF

1º en 2° Het cassatieberoep tegen de beslissing tot  herroeping van de voorwaardelijke 
invrijheidstelling  moet  worden  ingesteld  door  een  verklaring  die  hetzij  door  de  
veroordeelde  hetzij  door  zijn  raadsman  wordt  gedaan  op  het  secretariaat  van  de 
Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling die de beslissing heeft genomen, 
hetzij door de veroordeelde op de griffie van de strafinrichting waar hij is opgesloten1; de 
brief die in naam van de raadsman van de veroordeelde door een niet geïdentificeerde 
derde is ondertekend en geadresseerd is aan de voorzitter van de Commissie voor de  
voorwaardelijke invrijheidstelling, ter bestemming van de eerste voorzitter en de leden 
van het Hof van Cassatie, waarbij de veroordeelde verklaart cassatieberoep in te stellen,  
beantwoordt niet aan die vormvereisten2. (Art. 417, Sv.)

(L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1312.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  beslissing,  op  23  september  2005 

1 Cass., 8 mei 2002, AR P.02.0388.F, nr 283; 9 maart 2004, AR P.04.0005.N, nr 134.
2 Zie Cass., 9 feb. 2000, AR P.99.1809.F, nr 104; 11 sept. 2002, AR P.02.1041.F, nr 441.
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gewezen  door  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van 
Brussel. 

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.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het cassatieberoep tegen de beslissing tot herroeping van de 

voorwaardelijke invrijheidstelling moet worden ingesteld door een verklaring die 
hetzij door de veroordeelde hetzij door zijn raadsman wordt gedaan op het secre-
tariaat  van  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  die  de 
beslissing heeft genomen, hetzij door de veroordeelde op de griffie van de straf-
inrichting waar hij is opgesloten; 

Overwegende dat noch "de nadering van het verstrijken van de termijn" om 
cassatieberoep in te stellen, noch de "ontregeling [...] van de openbare dienst", 
noch de "visuele handicap [die door de raadsman van eiser wordt aangevoerd] 
waardoor [hij] geen voertuig kan besturen", omstandigheden zijn waardoor van 
die regel kan worden afgeweken; dat overmacht alleen kan voortkomen uit een 
van de menselijke wil onafhankelijke omstandigheid welke de dader noch heeft 
kunnen voorzien, noch heeft kunnen voorkomen;

Overwegende dat de bedoeling van eiser om cassatieberoep in te stellen alleen 
uit een brief met bijlage blijkt, die in naam van zijn raadsman door een niet-
geïdentificeerde  derde  is  ondertekend  en  gericht  is  aan  de  voorzitter  van  de 
commissie voor de voorwaardelijke  invrijheidstelling,  bestemd voor de eerste 
voorzitter en de leden van het Hof;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is, aangezien het niet regelmatig is 
ingesteld;

En overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie, die op de griffie is 
ontvangen op 21 november 2005, dit is buiten de termijn die bedoeld wordt in 
artikel 420bis, eerste lid, van het Wetboek van strafvordering; 

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

23 november  2005 – 2°  Kamer   –  Voorzitter:  de h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie: de h. Loop, advocaat-generaal  – 
Advocaat: mr. O. Vanden Eynden, Luik.

Nr. 623
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1° KAMER - 24 november 2005

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN – VERZOEK TOT VERWIJZING WEGENS GEWETTIGDE VERDENKING – 
GERECHTELIJK ONDERZOEK – BURGERLIJKE PARTIJ IS DE BROER VAN EEN ONDERZOEKSRECHTER 
VAN HETZELFDE RECHTSCOLLEGE – BEPERKTE FORMATIE VAN DE RECHTBANK – ONTVANKELIJKHEID 

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN – GEWETTIGDE VERDENKING – ONTTREKKING – VERWIJZING – VERPLICHTING 

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN – GEWETTIGDE VERDENKING – ONTTREKKING – HOF VAN CASSATIE – 
BEVOEGDHEID

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ARTIKEL 1 TOT 99)  – ARTIKEL 59 - 
STRAFZAKEN – VERVOLGING TEGEN EEN LID VAN ÉÉN VAN BEIDE KAMERS  – INLEIDEN VAN DE 
STRAFVORDERING – BEVOEGDHEID

5º STRAFVORDERING – VERVOLGINGEN TEGEN EEN LID VAN ÉÉN VAN BEIDE KAMERS - 
INLEIDEN VAN DE STRAFVORDERING – BEVOEGDHEID

1° WANNEER OP VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL TOT VERWIJZING VAN DE ENE RECHTBANK VAN  
EERSTE AANLEG NAAR EEN ANDERE VAN EEN ZAAK DIE DOOR EEN ONDERZOEKRECHTER VAN DE VOORMELDE  
RECHTBANK WORDT ONDERZOCHT,  EN TOT VASTELLING VAN HET FEIT DAT DEGENE DIE ZICH VOOR DIE  
ONDERZOEKSRECHTER BURGERLIJKE PARTIJ HEEFT GESTELD DE BROER IS VAN EEN RECHTER DIE HETZELFDE  
AMBT UITOEFENT BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN DAT ARRONDISSEMENT, EN MET DE OVERWEGING  
DAT, REKENING GEHOUDEN MET DE BEPERKTE FORMATIE VAN DIE RECHTBANK, DIE OMSTANDIGHEID VOLSTAAT OM  
BIJ DE PARTIJEN EN BIJ EEN DERDE GEWETTIGDE VERDENKING TE DOEN ONTSTAAN TEN AANZIEN VAN HET  
VERMOGEN VAN DIE RECHTBANK OM SEREER EN ONPARTIJDIG VAN DE ZAAK KENNIS TE NEMEN,  ONTTREKT HET  
HOF VAN CASSATIE DE ZAAK AAN DIE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG EN VERWIJST HET DEZE NAAR EEN  
RECHTBANK VAN DEZELFDE HOEDANIGHEID1. (ART.542, SV.)

2°  WANNEER HET HOF VAN CASSATIE DE ZAAK DIE BIJ DE RECHTBANK AANHANGIG IS GEMAAKT,  WEGENS  
GEWETTIGDE VERDENKING DAARAAN ONTTREKT,  MACHTIGT GEEN ENKELE WETTELIJKE BEPALING HET HOF VAN  
CASSATIE OM DE KENNISNEMING VAN DE ZAAK NIET NAAR EEN ANDER GERECHT TE VERWIJZEN. (ART.542,SV.) 

3° WANNEER HET HOF VAN CASSATIE DE ONTTREKKING VAN EEN ZAAK AAN EEN RECHTBANK WEGENS GEWETTIGDE  
VERDENKING BEVEELT,  DOET HET UITSPRAAK OVER ALLE HANDELINGEN DIE MOCHTEN VERRICHT ZIJN DOOR DIE  
RECHTBANK. (ARTT.536,542 EN 551, SV.)

4° EN 5° DOOR DE VERVOLGING IN STRAFZAKEN VAN EEN LID VAN EEN VAN BEIDE KAMERS, TIJDENS DE ZITTING,  
AAN DE AMBTENAREN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE BEVOEGDE AMBTENAREN VOOR TE BEHOUDEN,  
BELET ART.59, VIERDE LID, G.W., DAT DE STRAFVORDERING DOOR EEN BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VOOR DE  
ONDERZOEKSRECHTER WORDT INGEZET; DIE REGEL BELET DE PROCUREUR DES KONINGS NIET TE VORDEREN DAT  
DE ONDERZOEKSRECHTER EEN ONDERZOEK INSTELT,  WAARBIJ HIJ MET NAME REKENING HOUDT MET ART.59  
G.W. EN WAARDOOR DE STRAFVORDERING ALDUS REGELMATIG WORDT INGEZET. (ART.59, G.W.)

(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE T. V en C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1343.F) 

I. Vordering 
Bij vordering van 20 oktober 2005 heeft de procureur-generaal bij het Hof van 

Cassatie verzocht om de zaak met nummer 2005/37/F, met de notities van het 

1 Zie Cass., 5 april 2005, AR P.05.0435.N, nr.199.
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parket  nummer 25.99.139/05 aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei te 
onttrekken, en de zaak naar een andere rechtbank van eerste aanleg te verwijzen.

Bij arrest van 26 oktober 2005 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet kenne-
lijk onontvankelijk is.

De voorzitter en de met name aangestelde leden van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hoei hebben de bij artikel 545 van het Wetboek van Strafvordering 
voorgeschreven verklaring opgesteld. Die verklaring werd op de griffie van het 
Hof ontvangen op 9 november 2005.

De conclusies van de niet verzoekende partijen zijn op de griffie ontvangen op 
8 november 2005.

II. Rechtspleging voor het Hof
Op de terechtzitting van 23 november 2005 heeft  raadsheer  Frédéric  Close 

verslag uitgebracht en heeft advocaat-generaal Raymond Loop geconcludeerd.
III. Beslissing van het Hof
Overwegende dat P. C., die zich voor de onderzoeksrechter te Hoei burgerlijke 

partij heeft gesteld, de broer is van een rechter die datzelfde ambt uitoefent in de 
rechtbank van eerste aanleg van dit arrondissement ; dat, rekening gehouden met 
het beperkte kader aan magistraten waaruit die rechtbank is samengesteld,  die 
omstandigheid voldoende is om bij de partijen en bij derden gewettigde verden-
king  te  doen  ontstaan  over  de  geschiktheid  van  de  voormelde  rechtbank  om 
sereen en onpartijdig van de zaak kennis te nemen;

Dat met toepassing van artikel  542 van het Wetboek van Strafvordering er 
grond is om de zaak aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei te onttrekken 
en naar een andere rechtbank van dezelfde hoedanigheid te verwijzen ; dat, in dit 
geval, geen enkele wettelijke bepaling het Hof machtigt om, in tegenstelling tot 
wat de persoon waartegen de strafvordering is ingesteld aanvoert, de zaak niet 
naar een ander rechtscollege te verwijzen ;

Overwegende dat krachtens de artikelen 536 en 551 van voormeld wetboek, 
wanneer het Hof de onttrekking aan een gerecht wegens gewettigde verdenking 
beveelt, het uitspraak doet over alle handelingen die door dat gerecht mochten 
verricht zijn ; dat de persoon waartegen de strafvordering is ingesteld verzoekt 
dat  het  onderzoek  dat  door  de  onderzoeksrechter  te  Hoei  wordt  gevoerd  om 
reden van ongrondwettigheid wordt nietigverklaard ;

Overwegende dat, door de vervolging in strafzaken van een lid van een van 
beide Kamers, tijdens de parlementaire zitting, aan de ambtenaren van het open-
baar ministerie en de bevoegde ambtenaren voor te behouden, artikel 59, vierde 
lid, van de Grondwet, inderdaad belet dat de strafvordering door een burgerlijke 
partijstelling voor de onderzoeksrechter wordt ingezet ;

Maar overwegende dat de procureur des Konings te Hoei zelf de onderzoeks-
rechter  heeft  gevorderd om een onderzoek in te stellen waarbij  hij met name 
rekening  houdt  met  artikel  59  van  de  Grondwet,  waardoor  de  strafvordering 
aldus regelmatig wordt ingesteld ;

OM DIE REDENEN,
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HET HOF
Onttrekt  de  zaak  die  door  onderzoeksrechter  Frédéric  Frenay  onder  het 

nummer 2005/37/F is onderzocht en die het nummer 25.99.139/05 van de noti-
ties van het parket van de procureur des Konings draagt, aan de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Hoei ;

Verwijst de zaak naar de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

23 november  2005 – 2° Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie: de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 624

1° KAMER - 24 november 2005

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - BORGTOCHT VAN DE VERVOERDER - WAARBORG - SCHULDEN - WERKZAAMHEDEN 
- BEGRIP - ONDERVERVOERDER - VERBINTENISSEN VAN DE VERVOERDER - BEGRIP

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - VERVOERCOMMISSIONAIR - BORGTOCHT - AANSPRAAK - AANGETEKENDE BRIEF - 
VOORWAARDE

1º Onder de door een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer over  
de  weg  uitgeoefende  werkzaamheden  waaruit  schulden  voortspruiten  die  door  de 
borgtocht gewaarborgd zijn, wordt elk vervoer van zaken voor rekening van derden tegen 
vergoeding bedoeld; de verbintenissen van de vervoerder jegens de ondervervoerder op  
wie hij een beroep doet zijn niet het gevolg van een door de vervoerder verricht vervoer1.  
(Artt. 21 en 22, K.B. 18 maart 1991)

2º Aan de voorwaarde dat de borgtocht van de vervoercommissionair alleen kan worden 
aangesproken  na  overlegging,  bij  ter  post  aangetekende  brief,  van  de  uitdrukkelijke 
instemming  van  de  vergunninghouder  met  betrekking  tot  het  bestaan  en  de 
opeisbaarheid van de aangebrachte schuldvordering, ofwel van een ten laste van de  
vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing, is voldaan wanneer in een 
aangetekende  brief  aan  de  borg  wordt  verwezen  naar  die  instemming  of  naar  die  
beslissing,  die  wordt  meegedeeld  met  een andere  aangetekende  brief2.  (Art.  5,  §  5, 
tweede lid, K.B. 18 juli 1975)

(FORTIS AG n.v.. T. TIMMER VERPAKKEN & DISTRIBUTIE b.v.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle: 
Eiseres heeft aan de N.V. Transport Govaerts twee borgstellingen verleend, de eerste 

overeenkomstig artikel 18 van het koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot vaststelling 
van  de  voorwaarden  inzake  toegang  tot  het  beroep  van  ondernemer  van  nationaal  en 
internationaal goederenvervoer over de weg3, de tweede overeenkomstig artikel 5 van het 
koninklijk  besluit  van  18  juli  1975  tot  instelling  van  de  vergunning  van 
vervoercommissionair.  Beide borgstellingen werden op 12 februari  1998 opgezegd. De 

1 Zie de conclusie O.M.
2 Ibid.
3  Opgeheven bij artikel 68 van het K.B. van 7 mei 2002, B.S., 30 mei 2002..
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N.V. Transport Govaerts werd op 21 april 1998 failliet verklaard.
Verweerster heeft, per fax van 11 februari 1998, aan de N.V. Transport Govaerts het - 

wegens  voor  haar  verrichte  vervoerprestaties  -  verschuldigd  saldo  medegedeeld.  Een 
afdruk ervan werd  dezelfde  dag door  een bestuurder van  de N.V.  Transport  Govaerts 
“voor  akkoord”  ondertekend.  Daags  nadien  deed  verweersters’  raadsman  schriftelijk 
beroep op de borgstelling van de vervoerder en de volgende dag deed hij bij aangetekende 
brief beroep op de borgstelling van de vervoercommissionair.

Het arrest veroordeelt eiseres, op grond van deze borgstellingen, om het verschuldigd 
saldo te betalen. 

Het eerste onderdeel van het cassatiemiddel voert schending aan van de artikelen 21 en 
22, § 1, eerste lid, 1° van het koninklijk besluit van 18 maart 1991.

Artikel 21 bepaalde:
“De borgtocht bedoeld in artikel 18 dient in zijn geheel, tot waarborg van de schulden 

van de onderneming ontstaan vanaf de datum dat het in artikel 19 bedoeld bewijs werd 
opgemaakt voor zover die schulden voortspruiten uit de uitoefening van het beroep van 
ondernemer van goederenvervoer over de weg en voor zover de uitgeoefende werkzaam-
heden worden gedekt door (...) een algemene vergunning voor nationaal vervoer of een 
algemene vergunning voor internationaal vervoer”.

Artikel 22, § 1, eerste lid, 1° bepaalde:
“Op de borgtocht bedoeld in artikel  18 kan alleen een beroep worden gedaan door:

1° de houders van schuldvorderingen bedoeld in artikel 21, door overlegging, bij ter post 
aangetekende brief geadresseerd aan de hoofdelijke borg bedoeld in artikel 19, ofwel van 
de uitdrukkelijke instemming van de onderneming met betrekking tot het bestaan en de 
opeisbaarheid van  de aangebrachte  schuldvordering,  ofwel  van een ten laste van deze 
onderneming in België uitvoerbare rechterlijke beslissing;”

Volgens  het  onderdeel  is  de  schuldvordering  van  de  onderaannemer  op  de 
hoofdvervoerder  in  betaling van  de vergoeding  voor  het  in  onderaanneming  verrichte 
vervoer geen schuldvordering die in rechtstreeks verband staat met een vervoer van zaken 
verricht  door  de  hoofdvervoerder  voor  wie  borg  is  gesteld  en  is  dergelijke 
schuldvordering dus niet gedekt door de borgtocht.

De juiste draagwijdte van artikel 21 is in rechtsleer en rechtspraak zeer omstreden: men 
twist erover welke schuldeisers van de vervoerder de borg kunnen aanspreken.

Deze  spijtige  verdeeldheid,  toegeschreven  aan  die  onduidelijkheid  van  een  besluit, 
waardoor hoven en rechtbanken overmatig belast worden, bestond reeds onder vigeur van 
het K.B. van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot 
het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer, opgeheven 
bij artikel 27/1° van het te dezen toepasselijk K.B. van 18 maart 1991. 

Het Hof heeft,  bij arrest van 28 april 19954, het pleit tussen de voorstanders van de 
ruime interpretatie van het oude besluit – in de zin dat de meeste schuldeisers van de 
vervoerder de borg kunnen aanspreken – en deze van de beperkte (of zgn. beperkende) 
uitlegging beslecht in het voordeel van de laatstgenoemden, die overigens in de meerder-
heid waren5. Dit arrest werd ook door de meeste feitenrechters gevolgd6. Het stelt als regel 
dat de in artikel 38, §1, eerste lid, K.B. van 5 september 1978 bedoelde borgtocht – die tot 
waarborg  dient  van de schuldvorderingen  voortspruitend uit  de  uitoefening van  werk-

4 A.R. C.94.0388.N, nr. 215.
5  C. STEYAERT & E. de FORMANOIR, Qui peut bénéficier du « cautionnement transport » ? Une régle-
mentation  controversée,  T.B.H.,  1997,  494-500 (497)  en de  talrijke  in  de voetnoot  14 geciteerde 
rechtspraak.
6 Ibid.,voetnoot 16.
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zaamheden  gedekt  door  een  vervoerbewijs,  een  algemene  vergunning  voor  nationaal 
vervoer  of een algemene vergunning voor  internationaal vervoer  – “niet  onbeperkt  tot 
waarborg strekt van alle vorderingen van derden tegen een vervoersonderneming maar 
enkel tot zekerheid wordt gegeven voor de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband 
staan hetzij met de uitoefening van een vervoer van zaken voor een tegenprestatie hetzij 
met een verhuurd voertuig”.  Het arrest werd ook positief onthaald in de doctrine7.  De 
professoren S. Stijns en H. Vuye blijven zowat de enige voorstanders van de ruime inter-
pretatie, zich steunend op de verklaringen van de bevoegde minister8. Drie arresten van 18 
september  19979 hebben  de  schuldvorderingen  van  verhuurders  van  voertuigen  de 
dekking van de borgtocht ook ontzegd.

De  zaak  die  thans  aan  de  beoordeling  van  het  Hof  wordt  onderworpen  verschilt 
evenwel in twee opzichten van dat belangrijk precedent van 28 april 1995:

1.thans is aan de orde de interpretatie van het jongere  (doch ook reeds opgeheven) 
besluit – d.i. art. 21 van het K.B. van 18 maart 1991 – waarvan de bewoordingen ruimer 
lijken dan deze van de oude bepaling, het voormeld artikel 38, in zoverre dat de vraag 
gesteld werd of het niet de bedoeling was van de uitvoerende macht de rechtspraak van 
het Hof ongedaan te maken.  Volgens de “nieuwe” bepaling dient de borgtocht  in zijn 
geheel tot “waarborg van de schulden van de onderneming (…) voor zover die schulden 
voortspruiten uit de uitoefening van het beroep van ondernemer van goederenvervoer over 
de weg en voor zover de uitgeoefende werkzaamheden worden gedekt door een algemene 
vergunning  voor  nationaal  vervoer  of  een  algemene  vergunning  voor  internationaal 
vervoer”. 

2.waar in het precedent de vraag gesteld werd of de schuldvordering van een brandstof-
leverancier door de borgtocht gedekt was – en daarop ontkennend geantwoord werd - is 
de vraag thans of de vordering van de onderaannemer, die dus toch zelf het beroep van 
ondernemer van goederenvervoer uitoefent, daarvoor in aanmerking komt. Daarbij is het 
ook van belang aandacht te besteden aan een bijkomende motivering van het precedent: 
de beperkte uitlegging stemt volgens het Hof overeen met de bedoeling van de wetgever 
uitwerking te geven aan de richtlijn 74/561/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-
schap, die hoofdzakelijk de onderaannemers en de gebruikers wil beschermen.  

Het eerste verschil is geen reden om de beperkte interpretatie te verlaten. De vergelij-
king van de teksten van beide K.B.’s leidt daartoe niet. Overigens heeft het Hof reeds, bij 
arrest van 29 maart 200110, de beperkte uitlegging gegeven aan het “nieuwe” besluit: “de 
borgtocht strekt niet onbeperkt tot waarborg van alle vorderingen tegen een vervoeronder-
neming maar wordt  enkel  tot  zekerheid gegeven voor de  schuldvorderingen die recht-
streeks voortvloeien uit de uitoefening van een bezoldigd vervoer van zaken”, waardoor 
de vordering van de leverancier van diensten en onderdelen betreffende vrachtwagens van 
de waarborg werd uitgesloten.

Wat het tweede verschil betreft, rijst thans precies de vraag of, gelet op de ratio legis 
waarop het precedent zich beroept, d.i. bescherming van de onderaannemer, het actuele 
antwoord hierop zonder meer kan aansluiten. Inderdaad, thans is juist de vordering van 

7 Ch. Cauwe, Opmerkingen , De Verz., 1996, 166; C. STEYAERT & E. de FORMANOIR, l.c.; M. TISON, Le 
cautionnement  solidaire  en  faveur  du  transporteur  de  marchandises  par  route,  Bank-  en 
Financiewezen, 3/1999, 95.
8 S. STIJNS & H. VUYE, De verplichte borgstelling voor vervoerders: een betwist aspect van het econo-
misch administratief recht,  R.W., 1995-1996, 1289-1298 en Wederantwoord van de auteurs op de 
reactie van mr. Cauwe (ibid., 1996-1997, 28), ibid., 1996-1997, 29.
9 O.m. A.R. C.97.0131.N, nr. 361, T.B.H., 1998, 751, met noot en R.W., 1998-1999, 255, met noot 
G. Van Haeghenborgh, De wettelijke borgstelling voor vervoerders: onvolkomen regelgeving leidt 
tot vaststaande cassatierechtspraak.
10 A.R. C.99.0544.F, nr. 185.
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deze schuldeiser, in casu verweerster, aan wie het bestreden arrest het voordeel van de 
borgtocht verleend heeft, aan de orde. Welnu, de verwijzing naar deze bedoeling van de 
wetgever kan, onder het toepasselijk recht, niet tot het besluit leiden dat de onderaan-
nemer dus beroep kan doen op de borgtocht. De uitbesteding van een vervoer aan een 
ondervervoerder impliceert een vervoerwerkzaamheid van deze laatste, niet van de hoofd-
vervoerder, die zijn activiteit inderdaad door een andere wil doen uitvoeren. Deze werk-
zaamheid moet beoordeeld worden in hoofde van de werkelijke vervoerder, voor wiens 
rekening de bankier de borg verleende11.

Er is dus geen reden om te dezen af te wijken van de beperkende rechtspraak van het 
Hof.

Nu het bestreden arrest dit wel doet, komt het onderdeel  gegrond  voor: de verbinte-
nissen van de vervoerder jegens de ondervervoerder zijn niet het gevolg van een door de 
vervoerder verricht vervoer, zodat de door eiseres aan de vervoerder verleende borgtocht 
niet kan aangesproken worden12.

Het tweede onderdeel voert een schending aan van artikel 5, § 5, tweede lid van het 
koninklijk besluit van 18 juli 1975.

Volgens deze bepaling kan de borgtocht alleen door de houders van schuldvorderingen 
voortspruitend  uit  de  uitoefening van  de door  de vergunning  gedekte  werkzaamheden 
worden  aangesproken  na  overlegging,  bij  ter  post  aangetekende  brief,  van  de 
uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot het bestaan en de 
opeisbaarheid  van  de  aangebrachte  schuldvordering,  ofwel  van  een  ten  laste  van  de 
vergunninghouder in Be!gië uitvoerbare rechterlijke beslissing. 

Volgens het onderdeel volgt uit deze bepaling dat slechts geldig een beroep kan worden 
gedaan  op  de  borgtocht,  waarnaar  deze  bepaling  verwijst,  indien  één  van  de  twee 
volgende constitutieve vormvoorwaarden is vervuld: 

- hetzij de overlegging bij ter post aangetekende brief van de uitdrukkelijke instemming 
van  de  vergunninghouder  met  betrekking  tot  het  bestaan  en  de  opeisbaarheid van  de 
aangebrachte schuldvordering, 

- hetzij de overlegging van een ten laste van de vergunninghouder in België uitvoerbare 
rechterlijke beslissing 

en  volgt  daaruit  dat  de  uitdrukkelijke  instemming  of  de  uitvoerbare  rechterlijke 
beslissing bij aangetekend schrijven aan de borg moet worden overgemaakt, zodat het niet 
volstaat in een aangetekend schrijven aan de borg louter te verwijzen naar de instemming 
van de vergunninghouder of naar de uitvoerbare rechterlijke beslissing, die gevoegd was 
bij een andere aangetekende brief, waarbij beroep werd gedaan op een andere verleende 
borgstelling. 

Dit onderdeel kan niet worden aangenomen. 
Aan de voorwaarde van art. 5 is namelijk voldaan wanneer in een aangetekende brief 

aan de borg wordt  verwezen naar de instemming van de vergunninghouder of naar de 
uitvoerbare rechterlijke beslissing, die werd medegedeeld met een andere aangetekende 
brief. 

Na te hebben vastgesteld dat “het bewijsstuk bedoeld in artikel 5, § 5 niet samen met 
het eerste aangetekende schrijven van 15 april 1998 aan de verzekeraar werd bezorgd, 
oordeelt het arrest dat “het bedoelde voorschrift (...) niet uitsluit dat de overlegging bij een 

11 Zie C. STEYAERT & E. de FORMANOIR, l.c., 498.
12 De problematiek is achterhaald door het nieuwe K.B. van 7 mei 2002 (zie voetnoot 1), waarin, 
onder uitdrukkelijke verwijzing naar de bescherming van de onderaannemer, bepaald wordt dat de 
borgtocht ook strekt tot dekking van schulden die voortvloeien uit overeenkomsten van onderaanne-
ming.
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afzonderlijk tweede schrijven kan worden gedaan”. 
Deze beslissing is naar recht verantwoord.
Ze strookt  met  een niet-formalistische opvatting van het Hof,  zoals gevolgd in zijn 

arresten van 7 mei 197513 en 18 mei 198714, m.b.t. het ontslag van een werknemer en van 
13 november 200315, m.b.t. een huurhernieuwing, telkens bij aangetekend schrijven. 

Het derde onderdeel voert aan dat uit beide bepalingen (voormelde artikelen 5 en 22) 
volgt  dat  de  instemming  van  de  vergunninghouder  die  bij  aangetekende  brief  wordt 
overgemaakt  uitdrukkelijk  moet  zijn en dat deze uitdrukkelijke  instemming betrekking 
moet hebben op het bestaan en de opeisbaarheid van de aangebrachte schuldvordering. 

Bij gebrek aan enige vermelding in de fax met betrekking tot de opeisbaarheid van het 
aangegeven verschuldigde saldo, kan, volgens eiseres, de bevestiging van deze fax enkel 
betrekking hebben op het bestaan van de schuldvordering en haar omvang en niet op de 
opeisbaarheid ervan. Het arrest zou ook de bewijskracht van de fax geschonden hebben. 

Dit onderdeel kan evenmin worden aangenomen worden.
Met hun vaststellingen en beoordeling hebben de appèlrechters die bewijskracht niet 

geschonden en hun beslissing naar recht verantwoord.
 
Conclusie: vernietiging van het arrest in zoverre het beslist dat verweerster een beroep 

kan doen op de borgstelling die werd verleend bij toepassing van het koninklijk besluit 
van 18 maart 1991. 

ARREST

(A.R. C.04.0015.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 juli 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 21, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 november 1992, en 22, 

§1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot vaststelling van de 
voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internati-
onaal goederenvervoer over de weg;

- artikel 5, §5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van 
de vergunning van vervoercommissionair, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 
16 november 1990.

Aangevochten beslissingen

13 A.C., 1975, 780.
14 A.R. 5631, nr. 548.
15 A.R. C.01.0184.N, www.cass.be.
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Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van verweerster gegrond en veroordeelt 
dienvolgens eiseres tot de betaling aan verweerster van een bedrag van 119.002,74 euro, 
te vermeerderen met de verwijlinteresten vanaf 13 februari 1998 tot op de dag van beta-
ling, op volgende gronden :

"11. Bij aangetekende brief van 12 februari 1998 heeft de advocaat van Timmer aan de 
rechtsvoorganger  van  Fortis  AG  om  betaling  gevraagd  van  9.462.838  BEF  -  thans 
234.577,63 euro - wegens op NV Transport Goovaerts uitstaande en vervallen schuldvor-
deringen.

Ze meldde dat de vordering voortkomt uit activiteit die valt onder het koninklijk besluit 
van 18 maart 1991 en ze verwees naar de akte van borgstelling nummer 4.088.534.

Op 13 februari 1998 richtte ze een tweede aangetekende brief aan verzekeraar AG om 
een beroep te doen op de borgstelling uit de akte nummer 4.090.492.

Ze verwees naar dezelfde bewijsstukken en dezelfde rechtsgrond als voordien.
12. De schuldvordering van Timmer betreft 282 facturen die uitgereikt werden tussen 

30 september 1997 en 11 februari 1998.
Op 11 februari 1998 heeft Timmer een faxbericht verstuurd aan Transport Goovaerts 

waarin ze, na verrekening van facturen die over en weer werden uitgereikt, een te voldoen 
eindsaldo begroot  van 512.335,60 Nederlandse Gulden - thans 232.487,76 euro -  met 
verzoek dit saldo te bevestigen.

Dezelfde dag nog heeft haar debiteur die bevestiging verstrekt per fax.
(...)
21. In de akte van borgstelling nummer 4.088.534 van 2 december 1988 - die uitwer-

king kreeg met ingang van 1 mei 1988 - wordt niet expliciet verwezen naar de waarborg 
van de schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van werkzaamheden gedekt 
door een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor internationaal vervoer, maar er 
bestaat geen betwisting over dat deze akte een toepassing betreft van de artikelen 18 tot 
25 van het koninklijk besluit van 18 maart 1991.

De werkzaamheden die worden geviseerd door dit reglement betreffen het vervoer van 
zaken tegen vergoeding en de borgtocht strekt enkel tot zekerheid van de schuldvorde-
ringen die in rechtstreeks verband staan hetzij met de uitoefening van een vervoer van 
zaken  voor  een tegenprestatie,  hetzij  met  een verhuurd voertuig (Cass.  28 april  1995, 
R.W., 1995-96, 1308; Cass. 18 september 1997, R.W., 1998-1999, 255, met noot G. Van 
Haeghenborgh; T.B.H., 1998, 751 met noot).

22. Met de reglementering op grond waarvan (eiseres) borgstelling heeft verstrekt werd 
uitvoering gegeven aan de richtlijn van de Raad van 12 november 1974 (74/561/EEG) die 
hoofdzakelijk beoogt gebruikers en onderaannemers van de vervoerder te beschermen.

Hieruit moet worden besloten dat niet enkel de gebruikers van het vervoer maar tevens 
de onderaannemers van de vervoerder zich op de borgtocht kunnen beroepen (zie in het 
algemeen over de ruime of restrictieve interpretatie : C. Steyaert & E. de Formanoir, Qui 
peut bénéficier du 'cautionnement  transport'?  Une réglementation controversée,  TB.H.., 
1997, 494 e.v.).

23. De schuldvordering van Timmer steunt op facturen wegens vervoer in onderaanne-
ming, op enkele na die de verhuur betreffen van een koelinstallatie.

Zij staat aldus in rechtstreeks verband met de uitoefening van het vervoer van zaken 
voor een tegenprestatie en voldoet aan de wettelijke voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 
21 van het koninklijk besluit van 18 maart 1991, om op de wettelijke borgtocht verleend 
voor de vervoerder aanspraak te maken.

24. Aan die conclusie wordt geen afbreuk gedaan door het feit dat (eiseres) ook een 
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specifieke borgstelling heeft verleend voor de activiteit van de gefailleerde als commissio-
nair-vervoerder.

Deze borgstelling  is  verleend  krachtens  een  wettelijke  verplichting  die  behoorde te 
worden vervuld om een specifieke vergunning als commissionair- vervoerder te kunnen 
bekomen.

Indien de onderaannemer van de vervoerder in aanmerking komt om de borgstelling in 
te roepen die voor deze laatste werd gesteld in toepassing van het koninklijk besluit van 
18 maart 1991, staat niets eraan in de weg dat hij deze inroept, zelfs indien hij - wegens  
vervoer  dat hij als derde heeft  verricht en waarvoor  de vervoerder zich in eigen naam 
heeft verbonden - zou kunnen steunen op een borgstelling die voor dezelfde onderneming 
werd verleend op grond van de vergunning als commissionair vervoerder.

Evenmin bestaat er voor hem enig beletsel om de beide borgstellingen tegelijk in te 
roepen.

25. Artikel 22,1.1°, schrijft voor dat de houders van een schuldvordering aan de borg 
dienen over te leggen, bij ter post aangetekende brief, ofwel de uitdrukkelijke instemming 
van de onderneming met betrekking tot het bestaan en de opeisbaarheid van de aange-
brachte schuldvordering, ofwel een ten laste van deze onderneming in België uitvoerbare 
rechterlijke beslissing.

De advocaat van Timmer heeft bij aangetekende brief van 12 februari 1998 de borgstel-
ling afgeroepen, en als bijlage een kopie toegevoegd van het faxbericht dat haar cliënte 
daags voordien (haar) lees : (had) gestuurd aan Transport Goovaerts en die dag zelf door 
deze laatste voor akkoord was ondertekend.

26.  In  het faxbericht  bevestigt  Timmer dat zij  na verrekening van een aantal  opge-
somde, over en weer uitgereikte, facturen, een bedrag van 249,01 Nederlandse Gulden - 
thans 113 euro - heeft betaald.

Daarna begroot zij de uitstaande schuld van Transport Goovaerts op 512.335,60 Neder-
landse Gulden - thans 232.487,76 euro - en zij vraagt om bevestiging per kerende van dit 
bedrag.

De bevestiging van de inhoud van de fax, die prompt werd verstrekt, kan niet anders 
worden begrepen dan als een uitdrukkelijke instemming vanwege Transport Goovaerts in 
de zin van het vermelde artikel 22, en zij voldoet derhalve aan het formalisme dat onder 
randnummer 25 wordt vermeld.

De  brief  die  op  13  februari  1998  werd  verstuurd  voor  de  afroep  van  de  borg  als 
commissionair vervoerder, waarin op dezelfde bevestiging werd gesteund, voldoet bijge-
volg eveneens aan het in dit opzicht gelijkluidende voorschrift uit artikel 5, §5, tweede lid, 
uit het koninklijk besluit van 18 juli 1975".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 22, §1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 maart 

1991 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van onder-
nemer van  nationaal  en internationaal goederenvervoer  over  de weg kan de borgtocht 
enkel worden ingeroepen door de houders van schuldvorderingen bedoeld in artikel 21 
van het voormeld koninklijk besluit.

Uit het artikel 21 van het voormeld koninklijk besluit, zoals gewijzigd bij koninklijk 
besluit van 25 november 1992, volgt dat de borgtocht enkel dient tot waarborg van de 
schulden van de onderneming die voortspruiten uit  de uitoefening van het beroep van 
ondernemer van goederenvervoer over de weg en voor zover de uitgeoefende werkzaam-
heden worden gedekt door een algemene vergunning voor nationaal vervoer of een alge-
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mene vergunning voor internationaal vervoer.
Deze  borgtocht  dient  niet  tot  waarborg  van  alle  vorderingen  van  derden  tegen  de 

vervoeronderneming,  maar  enkel  tot  waarborg van de schuldvorderingen  die  in  recht-
streeks verband staan met een vervoer van zaken verricht door de vervoeronderneming, 
hetzij voor een tegenprestatie in geld, in natura of in de vorm van om het even welke 
rechtstreekse of onrechtstreekse voordelen, hetzij met een verhuurd voertuig.

Wanneer een vervoeronderneming aan een derde het vervoer van goederen in onder-
aanneming toevertrouwt, staan haar verbintenissen ten aanzien van de onderaannemer niet 
in verband met de uitvoering door haar van een vervoer van zaken.

De schuldvordering van de onderaannemer op de hoofdvervoerder in betaling van de 
vergoeding voor het in onderaanneming verrichte vervoer is dus geen schuldvordering die 
in rechtstreeks verband staat met een vervoer van zaken verricht door de hoofdvervoerder, 
voor wie borg is gesteld; dergelijke schuldvordering is dus niet gedekt door de in toepas-
sing van het koninklijk besluit van 18 maart 1991 voor die hoofdaannemer gestelde borg-
tocht.

Het bestreden arrest, dat voor de gegrondverklaring van de vordering van verweerster 
ook  steunt  op  de  borgstelling  verleend  door  eiseres  in  toepassing  van  het  koninklijk 
besluit van 18 maart 1991 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het 
beroep van ondernemer van  nationaal  en internationaal  goederenvervoer  over  de weg, 
heeft, door na te hebben vastgesteld dat de schuldvordering van verweerster ten aanzien 
van de naamloze vennootschap Transport Goovaerts steunt op facturen wegens vervoer in 
onderaanneming (op enkele facturen na die de verhuur betreffen van een koelinstallatie), 
de artikelen 21, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 25 november 1992, en 22, §1, 
eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot vaststelling van de voor-
waarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal 
goederenvervoer over de weg geschonden.

2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 5, §5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot 

instelling van de vergunning van vervoercommissionair, zoals gewijzigd door het konink-
lijk besluit van 16 november 1990, kan de borgtocht alleen worden aangesproken door de 
houders van schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van de door de vergun-
ning gedekte  werkzaamheden,  na overlegging,  bij  ter  post  aangetekende  brief,  van  de 
uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot het bestaan en de 
opeisbaarheid  van  de  aangebrachte  schuldvordering,  ofwel  van  een  ten  laste  van  de 
vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing.

Uit deze bepaling volgt dat slechts geldig een beroep kan worden gedaan op de borg-
tocht, waarnaar deze bepaling verwijst,  indien één van de twee volgende constitutieve 
vormvoorwaarden is vervuld :

- hetzij de overlegging bij ter post aangetekende brief van de uitdrukkelijke instemming 
van  de  vergunninghouder  met  betrekking  tot  het  bestaan  en  de  opeisbaarheid van  de 
aangebrachte schuldvordering;

- hetzij de overlegging van een ten laste van de vergunninghouder in België uitvoerbare 
rechterlijke beslissing.

Uit deze bepaling volgt dat de uitdrukkelijke instemming of de uitvoerbare rechterlijke 
beslissing bij aangetekend schrijven aan de borg moet worden overgemaakt, zodat het niet 
volstaat in een aangetekend schrijven aan de borg louter te verwijzen naar de instemming 
van de vergunninghouder of naar de uitvoerbare rechterlijke beslissing, die gevoegd was 
bij een andere aangetekende brief, waarbij beroep werd gedaan op een andere verleende 
borgstelling.
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Het bestreden arrest stelt vast dat verweerster bij aangetekende brief van 12 februari 
1998 aan eiseres om betaling heeft gevraagd onder verwijzing naar het koninklijk besluit 
van 18 maart 1991 en dat als bijlage bij deze brief een kopie was gevoegd van het door de 
naamloze vennootschap Transport Goovaerts voor akkoord ondertekend faxbericht van 11 
februari 1998 uitgaande van verweerster.

Het bestreden arrest beslist dat de voormelde bevestiging van het faxbericht niet anders 
kan worden  begrepen als  de  uitdrukkelijk  instemming van de naamloze vennootschap 
Transport Goovaerts met betrekking tot het bestaan en de opeisbaarheid van de aange-
brachte schuldvordering.

Het bestreden arrest stelt daarnaast vast dat verweerster op 13 februari 1998 een tweede 
aangetekende brief heeft gericht aan eiseres waarbij zij beroep deed op de andere borg-
tocht verleend in toepassing van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van 
de vergunning van vervoercommissionair  en waarbij  zij verwees naar dezelfde bewijs-
stukken  als deze gevoegd in de eerste aangetekende brief (die van 12 februari  1998). 
Zodoende  stelt  het  bestreden arrest  vast  dat  bij  dit  tweede  aangetekend  schrijven  van 
verweerster  van 13 februari  1998 geen kopie  was  gevoegd van het door de naamloze 
vennootschap Transport Goovaerts voor akkoord ondertekend faxbericht van 11 februari 
1998.

Het bestreden arrest oordeelt vervolgens dat het aangetekend schrijven van 13 februari 
1998 dat werd verstuurd voor de afroep van de borg verleend voor de activiteiten commis-
sionair-vervoerder (koninklijk besluit van 18 juli 1975) en waarin werd verwezen naar de 
bevestiging van het faxbericht van 11 februari 1998, die evenwel niet gevoegd was bij dit 
aangetekend schrijven, voldoet aan het voorschrift van artikel 5, §5, van het koninklijk 
besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning van vervoercommissionair.

Het bestreden arrest, dat zijn beslissing betreffende de vordering van verweerster ook 
steunt op de borg verleend op basis van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instel-
ling van de vergunning van vervoercommissionair, heeft, door te oordelen dat aldus aan 
de formaliteiten van  artikel  5,  §5,  van  voormeld  koninklijk  besluit  was  voldaan,  deze 
bepaling geschonden nu, zoals vastgesteld door het bestreden arrest, het voormeld aange-
tekend schrijven slechts verwijst  naar de bevestiging van het faxbericht zonder dat die 
bevestiging als bijlage bij het aangetekend schrijven was gevoegd.

3. Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 22, §1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 maart 

1991 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van onder-
nemer  van  nationaal  en  internationaal  goederenvervoer  over  de  weg,  kan  alleen  een 
beroep gedaan worden op de borgtocht door de houder van schuldvorderingen bedoeld in 
artikel 21 van het voornoemde koninklijk besluit, door overlegging, bij ter post aangete-
kende brief geadresseerd aan de hoofdelijke borg, ofwel van de uitdrukkelijke instemming 
van de onderneming met betrekking tot het bestaan en de opeisbaarheid van de aange-
brachte schuldvordering, ofwel van een ten laste van deze onderneming in België uitvoer-
bare rechterlijke beslissing.

Overeenkomstig artikel 5, §5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot 
instelling van de vergunning van vervoercommissionair, zoals gewijzigd door het konink-
lijk besluit van 16 november 1990, kan de borgtocht alleen worden aangesproken door de 
houders van schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening van de door de vergun-
ning gedekte werkzaamheden, na overlegging, bij ter post getekende brief, van de uitdruk-
kelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot het bestaan en de opeis-
baarheid van de aangebrachte schuldvordering, ofwel van een ten laste van de vergun-
ninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslissing.

Uit deze beide bepalingen volgt dat slechts een beroep kan worden gedaan op de borg-
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tocht, waarnaar deze bepalingen verwijzen, indien één van de twee volgende constitutieve 
vormvoorwaarden is vervuld :

- hetzij de overlegging bij ter post aangetekende brief van de uitdrukkelijke instemming 
van  de  vergunninghouder  met  betrekking  tot  het  bestaan  en  de  opeisbaarheid van  de 
aangebrachte schuldvordering;

- hetzij de overlegging van een ten laste van de vergunninghouder in België uitvoerbaar 
rechterlijke beslissing.

Uit deze bepalingen volgt dat de instemming van de vergunninghouder die bij aangete-
kende brief wordt overgemaakt uitdrukkelijk moet zijn en deze uitdrukkelijk instemming 
betrekking moet hebben op het bestaan en de opeisbaarheid van de aangebrachte schuld-
vordering.

De instemming van de vergunninghouder die bij aangetekende brief moet worden over-
gemaakt, moet zodoende op duidelijke en ondubbelzinnige wijze te kennen geven dat de 
schuldvordering, die gewaarborgd wordt door de borgtocht bestaat en opeisbaar is.

Met betrekking tot de vordering van verweerster oordeelt het bestreden arrest dat de 
bevestiging door de naamloze vennootschap Transport Goovaerts van de inhoud van het 
faxbericht  gevoegd  bij  het  schrijven  van  12  februari  1998  niet  anders  kan  worden 
begrepen  dan  als  een  uitdrukkelijke  instemming  vanwege  de  naamloze  vennootschap 
Transport Goovaerts volgens het voormelde formalisme.

Het faxbericht van 11 februari 1998 vermeldt dat na een verrekening van facturen nog 
een eindsaldo van 232.487,76 euro (512.353,60 NLG) is te voldoen met verzoek om dit te 
bevestigen, zonder dat op enige wijze melding wordt gemaakt van het opeisbaar karakter 
of verwezen wordt naar de opeisbaarheid van het aangegeven verschuldigde saldo.

Bij gebrek aan enige vermelding in deze fax met betrekking tot de opeisbaarheid van 
het aangegeven verschuldigde saldo, kan de bevestiging van deze fax enkel betrekking 
hebben op het bestaan van de schuldvordering en haar omvang en niet op de opeisbaar-
heid ervan.

Door te beslissen dat de bevestiging van de inhoud van de fax van 11 februari 1998 niet 
anders kan worden begrepen dan als een uitdrukkelijke instemming vanwege de naamloze 
vennootschap Transport Goovaerts in de zin van het artikel 22, §1, eerste lid, 1°, van het 
koninklijk  besluit  van  18  maart  1991  tot  vaststelling  van  de  voorwaarden  inzake  de 
toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer 
over de weg en in de zin van artikel 5, §5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 
juli  1975 tot  instelling van  de vergunning  van  vervoercommissionair,  zoals  gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 16 november 1990, oordeelt het bestreden arrest ofwel dat 
deze fax bepaalde vermeldingen bevat die er in werkelijkheid niet instaan, met name dat 
die  fax,  zoals  bevestigd  door  de  naamloze  vennootschap  Transport  Goovaerts,  een 
uitdrukkelijke instemming van de vergunningshouder bevat dat de schuldvorderingen van 
verweerster opeisbaar zijn terwijl die fax dit niet vermeldt, in welk geval het bestreden 
arrest de bewijskracht van die bevestigde fax schendt (schending van de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) ofwel dat het formalisme voorzien in die arti-
kelen geen uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder i.v.m. de opeisbaarheid 
van de schuldvorderingen vereist, in welk geval het bestreden arrest die laatste artikelen 
schendt (schending van artikel 22, §1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 18 
maart  1991 tot  vaststelling van de voorwaarden  inzake de toegang tot  het  beroep van 
ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg en van artikel 5, 
§5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 18 juli 1975 tot instelling van de vergunning 
van vervoercommissionair, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 november 
1990).
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IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 18 maart 

1991 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van 
ondernemer  van nationaal  en internationaal  goederenvervoer  over  de weg,  de 
borgtocht tot waarborg dient van de schulden van de onderneming ontstaan vanaf 
de datum dat het in artikel 19 bedoeld bewijs werd opgemaakt voor zover die 
schulden voortspruiten uit de uitoefening van het beroep van ondernemer van 
goederenvervoer  over  de weg en voor zover  de uitgeoefende  werkzaamheden 
worden gedekt door een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor nationaal 
vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer; dat, krachtens 
artikel 22, §1, van hetzelfde koninklijk besluit op de borgtocht alleen een beroep 
kan worden gedaan door de houders van schuldvorderingen bedoeld in artikel 
21;

Overwegende dat onder voormelde werkzaamheden bedoeld wordt elk vervoer 
van zaken voor rekening van derden tegen vergoeding;

Dat de verbintenissen van de vervoerder jegens de ondervervoerder op wie hij 
een beroep doet niet het gevolg zijn van een door de vervoerder verricht vervoer;

Overwegende  dat  de  appèlrechters  vaststellen  dat  de  schuldvordering  van 
verweerster  "steunt  op  facturen  wegens  vervoer  in  onderaanneming";  dat  zij 
vervolgens oordelen dat verweerster "als onderaannemer van de vervoerder in 
aanmerking komt om de borgstelling in te roepen" en zij op die gronden eiseres 
veroordelen tot de betaling aan verweerster van het bedrag van 119.002,74 euro;

Dat het arrest, door aldus te oordelen, de in het onderdeel aangewezen wetsbe-
palingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat luidens artikel 5, §5, tweede lid, van het koninklijk besluit 

van 18 juli  1975 tot  instelling van de vergunning van vervoercommissionair, 
zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 november 1990, de borgtocht 
alleen kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, 
van de uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot 
het bestaan en de opeisbaarheid van de aangebrachte schuldvordering, ofwel van 
een ten laste van de vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslis-
sing;

Dat aan deze voorwaarde is voldaan wanneer in een aangetekende brief aan de 
borg wordt verwezen naar de instemming van de vergunninghouder of naar de 
uitvoerbare rechterlijke beslissing, die wordt meegedeeld met een andere aange-
tekende brief;

Overwegende  dat  het  arrest  na  te  hebben  vastgesteld  dat  "het  bewijsstuk 
bedoeld in artikel 5, §5, niet samen met het eerste aangetekende schrijven van 15 
april 1998 aan de verzekeraar (werd) bezorgd", oordeelt dat "het bedoelde voor-
schrift (...) niet (uit)sluit dat de overlegging bij een afzonderlijk tweede schrijven 
kan worden gedaan";
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Dat het aldus zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
3. Derde onderdeel
Overwegende dat, luidens artikel 5, §5, tweede lid, van het koninklijk besluit 

van 18 juli  1975 tot  instelling van de vergunning van vervoercommissionair, 
zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 16 november 1990, de borgtocht 
alleen kan worden aangesproken na overlegging, bij ter post aangetekende brief, 
van de uitdrukkelijke instemming van de vergunninghouder met betrekking tot 
het bestaan en de opeisbaarheid van de aangebrachte schuldvordering, ofwel van 
een ten laste van de vergunninghouder in België uitvoerbare rechterlijke beslis-
sing;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
- verweerster in het faxbericht bevestigt dat zij na verrekening van een aantal 

opgesomde,  over  en weer uitgereikte facturen,  een bedrag van 249,01 Neder-
landse Gulden - thans 113 euro - heeft betaald;

-  verweerster  daarna  de  uitstaande  schuld  van  Transport  Goovaerts  op 
512.335,60 Nederlandse Gulden - thans 232.487,76 euro - begroot en vraagt om 
bevestiging per kerende van dit bedrag;

Overwegende dat de appèlrechters oordelen dat "de bevestiging van de inhoud 
van de fax, die prompt werd verstrekt, (...) niet anders (kan) worden begrepen 
dan als een uitdrukkelijk instemming vanwege Transport Goovaerts in de zin van 
het vermelde artikel 22, en zij (derhalve) voldoet aan het formalisme dat onder 
randnummer 25 wordt vermeld" en dat "de brief die op 13 februari 1998 werd 
verstuurd voor de afroep van de borg als commissionairvervoerder,  waarin op 
dezelfde bevestiging werd gesteund, (...) bijgevolg eveneens (voldoet) aan het in 
dit opzicht gelijkluidende voorschrift uit artikel 5, §5, tweede lid, uit het konink-
lijk besluit van 18 juli 1975";

Dat de appèlrechters door aldus te oordelen van het bedoeld faxbericht een 
uitlegging geven die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is;

Overwegende dat het onderdeel  voor het overige is afgeleid uit de vergeefs 
aangevoerde miskenning van de bewijskracht van akten;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat verweerster een beroep 

kan doen op de borgstelling die werd verleend bij toepassing van het koninklijk 
besluit van 18 maart 1991;

Verklaart het arrest bindend aan de tot bindendverklaring opgeroepen partij;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

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

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

24  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie: de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr.van Ommeslaghe.

Nr. 625

1° KAMER - 24 november 2005

1º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - ADMINISTRATIEVE OVERHEID - 
DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - BEGRIP - GRENZEN

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - BEVOEGDHEID - BESTUUR - DISCRETIONAIRE 
BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - GRENZEN

3º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - BESTUUR - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - SUBJECTIEF 
RECHT - AANTASTING - GRENZEN

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- BURGERLIJKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - AANTASTING - BESTUUR - DISCRETIONAIRE 
BEVOEGDHEID - RECHTERLIJKE MACHT - KORT GEDING - BEVOEGDHEID - GRENZEN

5º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - SUBJECTIEF RECHT - 
AANTASTING - BESTUUR - DISCRETIONAIRE BEVOEGDHEID - RECHTERLIJKE MACHT - KORT GEDING 
- BEVOEGDHEID - GRENZEN

1º  De  administratieve  overheid  die  op  grond van haar  discretionaire  bevoegdheid  een 
beslissing neemt, beschikt over een beoordelingsvrijheid die haar de mogelijkheid biedt  
zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar bevoegdheid uitoefent en de haar meest  
geschikt lijkende oplossing te kiezen binnen de door de wet gestelde grenzen1.

2º,  3°,  4°  en  5°   De  Rechterlijke  Macht  is  bevoegd  om  een  door  het  bestuur  bij  de 
uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatig geachte aantasting 
van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden2 ; die bevoegdheid komt 
ook toe binnen de door de wet gestelde grenzen, aan de rechter in kort geding3.  (Art. 
144, Gw. 1994 en 584, Ger.W.)

(GLAXOSMITHKLINE n.v.. T. BELGISCHE STAAT,  vertegenwoordigd door de Minister van Sociale zaken en 
Volksgezondheid) 

ARREST

(A.R. C.04.0317.N)

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

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof

1 Cass., 4 maart 2004, AR C.03.0346.N, C.03.0448.N, C.03.0449.N, met conclusie O.M. 
2 Ibid. 
3 Zie Cass., 19 april 1991, AR 7140, nr 436 en 14 januari 1994, AR C.93.0255.N, nr 20; beide met 
conclusie (eerste) advocaat-generaal D'HOORE.
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Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 144, 145, 149, 159, en 160 van de Grondwet;
- artikel 14, inzonderheid §1, 17, inzonderheid §1, eerste lid? en 18, inzonderheid eerste 

lid, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de Raad 
van State;

- de artikelen 584 en 602, 2º, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382, en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het Hof van Beroep te Brussel verklaart in het aangevochten arrest van 22 december 

2003 het  door  eiseres  tegen  de beschikking  van  de Voorzitter  van  de Rechtbank van 
Eerste  Aanleg  te  Brussel  van  26  mei  2003,  waarbij  deze  zich  zonder  rechtsmacht 
verklaarde om kennis te nemen van eiseres' vordering, aangetekende hoger beroep ontvan-
kelijk, doch ongegrond.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende motieven :
"III. Over de rechtsmacht van het kort geding rechter :
4. (Eiseres) maakte haar vordering aanhangig voor de voorzitter van de rechtbank van 

eerste aanleg, zetelende in kort geding, die naar luid van artikel 584, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, bij voorraad en in de gevallen die hij spoedeisend acht, uitspraak 
doet in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt.

Geschillen over burgerlijke rechten behoren bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de 
rechtbanken; geschillen over politieke rechten behoren tot de bevoegdheid van de recht-
banken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen (de artikelen 144 en 145 van de 
Grondwet).

Er bestaat voor geheel België een Raad van State waarvan de bevoegdheid door de wet 
wordt bepaald (artikel 160 van de Grondwet).

De afdeling administratie van de Raad van State doet uitspraak over de beroepen tot 
nietigverklaring  wegens  een  overtreding  van,  hetzij  substantiële,  hetzij  op  straffe  van 
nietigheid  voorgeschreven  vormen,  overschrijding  of  afwending  van  macht,  ingesteld 
tegen de akten en reglementen van de onderscheidene administratieve overheden of tegen 
de administratieve beslissingen in betwiste zaken (artikel 14 R.v.St.-Wet).

Wanneer een akte of een reglement van een administratieve overheid vatbaar is voor 
vernietiging krachtens artikel 14, eerste lid, R.v.St.-Wet, kan de Raad van State als enige 
de schorsing van de tenuitvoerlegging ervan bevelen (artikel 17 R.v.St.-Wet).

5. Deze in artikel 17 R.v.St.-Wet aan de Raad van State toegewezen bevoegdheid laat 
de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken onverlet om een door de administratieve 
overheid bij de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatigheid 
vast te stellen, telkens wanneer de bij deze hoven en rechtbanken aangebrachte vordering 
de vaststelling of het doen eerbiedigen van een subjectief recht betreft. 

De beweerde aantasting van een subjectief recht door de overheid moet evenwel het 
werkelijk en rechtstreeks onderwerp zijn van de vordering voor de burgerlijke kortgeding-
rechter. 

Om te bepalen of, in de juridische relatie tussen de overheid en de bestuurden, deze 
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laatsten  titularis  zijn  van  subjectieve  rechten  tegenover  de  overheid,  moet  er  worden 
onderzocht  of  er  een rechtsregel  bestaat  die  aan de bestuurden een rechtstreeks  recht 
verleent om van de overheid een bepaalde gedraging te eisen; alles zal afhangen van de al 
dan niet 100 pct. gebonden bevoegdheid van de overheid.

6. De oorzaak van de vordering van (eiseres) is de beslissing van 11 maart 2003 van 
(verweerster).

Bij deze beslissing werd het verzoek van (eiseres) tot verhoging van de prijs en/of de 
vergoedingsbasis van het geneesmiddel Seretide afgewezen.

Deze afwijking werd gemotiveerd :
-  door  een  gebrek  aan  enig  positief  voorstel  vanwege  de  bevoegde  commissie,  in 

antwoord op de vraag van (eiseres) die gesteund was op het gebrek aan overeenstemming 
tussen de terugbetalingprijs van het geneesmiddel Seretide en deze van het geneesmiddel 
Symbicort;

- door een verwijzing naar het dossier Symbicort, naar de evaluatie van de beschikbare 
studies, naar het advies van specialisten in de pneumologie en naar de verkoopcijfers van 
Seretide, waarna het dossier dat werd voorgelegd aan de bevoegde commissie vermeldde 
dat het resultaat van Symbicort 160/4.5 zich situeert tussen de resultaten van Seretide 250 
mcg en Seretide 500 mcg.

- door de relatie tussen de prijzen per dag van Symbicort  en Seretide, relatie die de 
therapeutische effecten van de respectieve geneesmiddelen weerspiegelt.

(Eiseres) noemt deze beslissing onwettig en vraagt bijgevolg - en dit is dus het voor-
werp  van haar vordering - dat  zij  buiten toepassing zou worden  verklaard  en dat aan 
(verweerster) de verplichting zou worden opgelegd over te gaan tot de toekenning van een 
hogere basis van tegemoetkoming in afwachting van een uitspraak van de Raad van State, 
met verplichting tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, dit alles op straffe van een 
dwangsom.

Zij onderstreept dat haar vordering steunt op de regel dat gelijkaardige producten een 
gelijkaardige  basis  van  terugbetaling  moeten  krijgen,  dat  de  minister  discriminatoir 
handelde  en  aldus  een  fout  maakte  in  de  zin  van  artikel  1382  van  het  Burgerlijke 
Wetboek, waardoor (eiseres) schade lijdt.

(Eiseres) wil haar subjectieve rechten gehonoreerd zien, met name haar recht op een 
niet-discriminatoire behandeling (de artikelen 10 en 11 van de Grondwet) en haar recht op 
herstel van schade door het foutief optreden van (verweerster) (de artikelen 1382 en 1383 
van het Burgerlijk Wetboek).

7. Artikel 3 van het koninklijk besluit 21 december 2001 voorziet in de mogelijkheid 
voor de minister, 'op voorstel van de Commissie, en dit op vraag van de aanvrager, van de 
minister  of van de Commissie',  de  lijst  van  de vergoedbare  specialiteiten te  wijzigen, 
onder meer door het wijzigen van de prijs en de vergoedingsbasis. 

Deze bepaling verleent aan de bestuurden geen rechtstreeks recht om van de overheid 
een gunstige beslissing te eisen; er is helemaal geen gebonden bevoegdheid van de over-
heid.

8. Naar luid van artikel 8 van hetzelfde koninklijk besluit moet de vergoedingsbasis van 
een specialiteit aan de volgende voorwaarden voldoen :

'...
2º) Voor de specialiteit gerangschikt in klasse 2, die, op grond van een vergelijking 

ermee,  een therapeutische werking heeft  die gelijkaardig is met  die van andere,  reeds 
vergoedbare  door  de  Commissie  vastgestelde  referentiespecialiteiten,  mag  de  vergoe-
dingsbasis ervan niet hoger liggen dan deze van die referentiespecialiteiten. Hierbij wordt 
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rekening gehouden met de farmaceutische vorm, het gehalte aan een werkzaam bestand-
deel of werkzame bestanddelen en met het aantal gebruikseenheden in de verpakking'.

De  inhoud  van  deze  bepaling  is  vergelijkbaar  met  artikel  5b  van  het  voorafgaand 
koninklijk besluit van 2 september 1980.

Uit deze bepalingen kan niet worden afgeleid dat een geneesmiddel, met een gelijkaar-
dige therapeutische werking als een ander geneesmiddel, geen hogere vergoedingsbasis 
mag hebben, nu de beslissing op dit punt van de overheid ook afhangt van de farmaceuti-
sche vorm, het gehalte aan werkzaam bestanddeel of werkzame bestanddelen en van het 
aantal gebruikseenheden in de verpakking.

Ook deze bepalingen houden geen 100 pct. gebonden bevoegdheid in van de overheid, 
die, zoals dat ter zake werd uitgevoerd, op basis van ingewonnen adviezen en inlichtingen 
een gemotiveerde beslissing moet nemen.

De door (eiseres) ingeroepen rechten op non-discriminatie en op vergoeding of voorko-
ming van schade veroorzaakt door de overheid, zijn bijgevolg geen rechten die kunnen 
voortspruiten uit voor 100 pct. gebonden bevoegdheid van die overheid.

De rechtsmacht om, in de gevallen die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak te 
doen over de door (eiseres) ingestelde vordering, behoort dus niet aan de justitiële kortge-
dingrechter.

Het hoger beroep is ongegrond" (arrest, pp. 3-6).
Grieven
1. Overeenkomstig artikel  144 van de Grondwet behoren geschillen over burgerlijke 

subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Geschillen over 
politieke rechten behoren, overeenkomstig artikel 145 van de Grondwet, tot de bevoegd-
heid van de rechtbanken, behoudens de bij de wet gestelde uitzonderingen.

Overeenkomstig artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek doet de voorzitter van de 
rechtbank  van  eerste  aanleg,  in  de  gevallen  die  hij  spoedeisend  acht,  bij  voorraad 
uitspraak in alle zaken, behalve die welke de wet aan de rechterlijke macht onttrekt. Het 
hof  van  beroep neemt  kennis  van  het  hoger  beroep tegen  uitspraken  in  eerste  aanleg 
gewezen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bij toepassing van artikel 
602, 2º, van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Krachtens artikel 160 van de Grondwet bestaat er voor geheel België een Raad van 
State, waarvan de bevoegdheid door de wet wordt bepaald.

Luidens artikel 14, §1, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde 
wetten  op  de  Raad  van  State,  doet  de  afdeling  administratie  van  de  Raad  van  State 
uitspraak, bij wijze van arresten, over de beroepen tot nietigverklaring wegens overtreding 
van  hetzij  substantiële,  hetzij  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven  vormen,  over-
schrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de akten en reglementen van de onder-
scheiden administratieve overheden, alsook tegen de administratieve handelingen van de 
wetgevende vergaderingen  of van  hun organen,  daarbij  inbegrepen de ombudsmannen 
ingesteld bij deze assemblees, van het Rekenhof en van het Arbitragehof,  evenals van 
organen van de rechterlijke macht en van de Hoge Raad van de Justitie met betrekking tot 
overheidsopdrachten en leden van hun personeel.

Krachtens artikel 17 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan de Raad 
van State, wanneer een akte of een reglement van een administratieve overheid vatbaar is 
voor vernietiging krachtens artikel 14, §1, als enige de schorsing van de tenuitvoerlegging 
ervan bevelen.

Artikel 18 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State bepaalt dat wanneer bij 
de Raad van State overeenkomstig artikel 17 een vordering tot schorsing van een akte of 
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een reglement aanhangig wordt gemaakt, hij als enige bij voorraad en onder de in artikel 
17,  §2,  eerste lid,  bepaalde voorwaarden,  alle nodige maatregelen kan bevelen om de 
belangen van de partijen of van de personen die belang hebben bij de oplossing van de 
zaak veilig te stellen, met uitzondering van de maatregelen die betrekking hebben op de 
burgerlijke rechten.

3. De artikelen 14, 17, en 18 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State doen 
geen  afbreuk  aan  de  bevoegdheid  van  de  rechtbanken  van  de  rechterlijke  macht  om 
uitspraak te doen over geschillen betreffende subjectieve rechten. Inzonderheid de aan de 
Raad van State toegekende bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden de schorsing te 
bevelen van de tenuitvoerlegging van een akte of reglement van een administratieve over-
heid, perkt de bevoegdheid van de voorzitter in kort geding om bij voorraad uitspraak te 
doen betreffende subjectieve rechten niet in.

4. De justitiële rechter neemt aldus kennis van de door een partij ingestelde vordering 
die gegrond is op een precieze juridische verplichting die een regel van objectief recht 
rechtstreeks aan een derde oplegt en bij wier uitvoering de eiser een eigen belang heeft.

Dit slaat ook op een verplichting uit een gebonden bevoegdheid van het bestuur. De 
bevoegdheid van de overheid is "gebonden" wanneer alle voorwaarden waaraan de uitoe-
fening van de bevoegdheid onderworpen is, objectief door de rechtsregel zijn vastgelegd, 
zodat de overheid over geen enkele beoordelingsbevoegdheid beschikt; de Grondwet, de 
wet  of  het  reglement  hebben  al  de  voorwaarden  vastgelegd  op  grond  waarvan,  door 
degenen die bedoelde voorwaarden vervullen, een subjectief recht ontstaat om een welbe-
paald voordeel te verkrijgen. In zodanig geval kan de administratieve overheid enkel vast-
stellen, verklaren, erkennen dat die voorwaarden bestaan, zonder te hunnen opzichte een 
beoordelingsmacht te kunnen uitoefenen.

De rechterlijke macht is evenwel tevens bevoegd om de door de overheid bij de uitoefe-
ning van haar discretionaire (en dus niet  gebonden) bevoegdheid begane onrechtmatig 
geachte aantasting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden.

De rechterlijke macht is met andere woorden bevoegd om, zonder de opportuniteit van 
een maatregel van de bestuursoverheid te beoordelen, de nodige maatregelen te bevelen 
om een ogenschijnlijk foutieve krenking van een subjectief recht te doen beëindigen of 
voorkomen.

Om de bevoegdheid (of onbevoegdheid) van de justitiële rechter te bepalen dient te 
worden uitgemaakt wat het rechtstreeks en werkelijk voorwerp is van de vordering die 
voor deze rechter wordt gebracht.

5. Luidens artikel 10 van de Grondwet is er in de Staat geen onderscheid van standen; 
de Belgen zijn gelijk voor de wet. Artikel 11 van de Grondwet bepaalt dat het genot van 
rechten  en  vrijheden  aan  de  Belgen  toegekend  zonder  discriminatie  verzekerd  moet 
worden.

De  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  hebben  een  algemene  draagwijdte.  Zij 
verbieden elke discriminatie, ongeacht de oorsprong ervan.

Uit deze grondwetsbepalingen put ieder rechtssubject een subjectief recht om door de 
overheid op niet-discriminatoire wijze te worden behandeld.

6. Luidens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad, 
nalatigheid  of  onvoorzichtigheid  van  de  mens,  waardoor  aan een  ander  schade wordt 
berokkend, degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden.

Wanneer  de  overheid  door  foutief  optreden,  bijvoorbeeld  door  het  treffen  van  een 
onwettige beslissing, aan een derde schade berokkent, of kan berokkenen, put deze derde 
uit  de  artikelen  1382  en  1383  van  het  Burgerlijk  Wetboek  het  subjectief  recht  om 
vanwege de overheid vergoeding van de door deze fout berokkende schade te bekomen, 
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of het subjectief recht op maatregelen teneinde de nakende schade te voorkomen.
7. Eiseres stelde in haar inleidende dagvaarding van 26 maart 2003, alsmede in haar 

verzoekschrift in hoger beroep en haar op 1 september 2003 ter griffie van het hof van 
beroep neergelegde beroepsbesluiten, dat de justitiële (kort geding) rechter bevoegd was 
om kennis te nemen van haar vordering nu deze vordering strekt tot het doen naleven en 
het veilig stellen van haar subjectieve rechten.

Het werkelijk en rechtstreeks voorwerp van eiseres' vordering is immers niet het herstel 
van een objectief recht, maar wel het veilig stellen van de subjectieve rechten van eiseres, 
met name het recht op een niet-discriminatoire behandeling (de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet) en het recht op herstel (of voorkoming) van de schade die verweerster door 
haar foutieve optreden ten aanzien van eiseres veroorzaakt (de artikelen 1382 en 1383 van 
het Burgerlijk Wetboek).

Eiseres stelde dat een geneesmiddel dat vanwege de minister van Volksgezondheid een 
vergunning  heeft  verkregen  om op  de  markt  te  worden  toegelaten,  een  prijs  dient  te 
verkrijgen van de minister van Economische Zaken.  Wil de vergunninghouder  dat het 
product  op  de  lijst  van  terugbetaalbare  geneesmiddelen  wordt  geplaatst,  moet  een 
"vergoedingsbasis"  of  "basis  van  tegemoetkoming"  bij  de  minister  van  Sociale  Zaken 
worden bekomen.

Procedures,  termijnen en voorwaarden  inzake de tegemoetkoming van de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van de farmaceu-
tische specialiteiten, worden bepaald in het koninklijk besluit van 21 december 2001.

Uit artikel 8 van dit koninklijk besluit vloeit voort dat voor gelijkaardige geneesmid-
delen de vergoedingsbasis niet hoger mag liggen dan deze van de referentiespecialiteiten. 
Een gelijkaardig principe is terug te vinden in het koninklijk  besluit  van 2 september 
1980, dat het koninklijk besluit van 21 december 2001 voorafging.

Door aan de Seretide-producten niet een gelijkaardige basis van terugbetaling toe te 
kennen als deze verleend aan het gelijkaardige product Symbicort, heeft de minister van 
Sociale Zaken ten aanzien van eiseres discriminatoir, in strijd met de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet, gehandeld, met andere woorden haar subjectief recht op niet-discrimi-
natie geschonden.

Door deze discriminatoire beslissing heeft de minister een fout begaan in de zin van de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek waardoor eiseres schade heeft geleden 
en lijdt.  Door de mindere inkomsten van hetgeen de concurrent voor  een gelijkaardig 
product  ontvangt  kan  zij  immers  minder  geld  in  distributie,  fabricage,  productie  en 
promotie van het product stoppen.

Voor  het  herstel  van  deze  schade  verzocht  eiseres  aan  de  justitiële  rechter  niet  de 
bestreden beslissing te vernietigen,  doch enkel de onwettige beslissing conform artikel 
159 van de Grondwet buiten toepassing te verklaren en, in afwachting van de beslissing 
van de Raad van State, verweerster te verplichten tot het doen ophouden van de discrimi-
natie door de bekendmaking van een voorlopige opname van het geneesmiddel op de lijst 
van terugbetaalbare geneesmiddelen met een niet-discriminatoire vergoedingsbasis.

8.1. Het hof van beroep stelt in het aangevochten arrest vast dat de in artikel 17 van de 
gecoördineerde wetten op Raad van State aan de Raad van State toegekende bevoegdheid, 
de bevoegdheid van de hoven en rechtbanken onverlet laat "om een door de administra-
tieve overheid bij de uitoefening van zijn discretionaire bevoegdheid begane onrechtma-
tigheid vast te stellen, telkens wanneer de bij deze hoven en rechtbanken aangebrachte 
vordering de vaststelling of het doen eerbiedigen van een subjectief recht betreft".

De beweerde aantasting van een subjectief recht door de overheid moet, aldus het hof 
van beroep, het werkelijk en rechtstreeks onderwerp van de vordering voor de burgerlijke 



Nr. 625 - 24.11.05 HOF VAN CASSATIE 2359 

kortgedingrechter zijn.
Het hof van beroep vervolgt dat, om te bepalen of, in de juridische relatie tussen de 

overheid en de bestuurden, deze laatsten titularis zijn van subjectieve rechten tegenover 
de overheid, moet worden onderzocht of er een rechtsregel bestaat die aan de bestuurden 
een rechtstreeks recht verleent om van de overheid een bepaalde gedraging te eisen; alles 
zal afhangen van de al dan niet 100 pct. gebonden bevoegdheid van de overheid (arrest, 
pagina 4, nummer 5).

Het voorwerp van de vordering van eiseres is, aldus het hof van beroep "dat (de beslis-
sing van 11 maart 2003) buiten toepassing zou worden verklaard en dat aan (verweerster) 
de verplichting zou worden opgelegd over te gaan tot de toekenning van een hogere basis 
van  tegemoetkoming  in  afwachting  van  een  uitspraak  van  de  Raad  van  State,  met 
verplichting tot  bekendmaking  in het  Belgisch Staatsblad,  dit  alles  op straffe  van een 
dwangsom".

Het hof van beroep stelt hierbij vast dat eiseres "haar vordering steunt op de regel dat 
gelijkaardige producten een gelijkaardige basis van terugbetaling moeten krijgen, dat de 
minister discriminatoir handelde en aldus een fout maakte in de zin van artikel 1382 van 
het  Burgerlijk  Wetboek,  waardoor  (eiseres)  schade  lijdt"  en  eiseres  "haar  subjectieve 
rechten gehonoreerd (wil) zien, met name haar recht op een niet-discriminatoire behande-
ling (de artikelen 10 en 11 van het Gerechtelijk Wetboek) en haar recht op herstel van 
schade door het foutief optreden van (verweerster) (de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek)" (arrest, pp. 4-5, nummer 6).

8.2. Vervolgens beslist het hof van beroep dat :
- artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 december 2001, dat voorziet in de moge-

lijkheid  van  de  minister  om de  lijst  van  de  vergoedbare  specialiteiten  (o.m.  prijs  en 
vergoedingsbasis) te wijzigen, aan de bestuurden geen rechtstreeks recht verleent om van 
de overheid een gunstige beslissing te eisen en er geen gebonden bevoegdheid van de 
overheid is.

- uit artikel 8 van het koninklijk besluit van 21 december 2001 en artikel 5b van het 
koninklijk besluit van 2 september 1980 niet kan worden afgeleid dat een geneesmiddel 
met een gelijkaardige therapeutische werking als een ander geneesmiddel, geen hogere 
vergoedingsbasis mag hebben, nu de beslissing op dit punt van de overheid ook afhangt 
van de farmaceutische vorm,  van het gehalte  aan werkzaam bestanddeel of werkzame 
bestanddelen en van het aantal gebruikseenheden in de verpakking, zodat ook deze bepa-
lingen geen 100 pct. gebonden bevoegdheid van de overheid inhouden (arrest, pp. 5-6, 
nummer 8).

Het hof van beroep leidt uit deze vaststellingen af dat "de door (eiseres) ingeroepen 
rechten op non-discriminatie  en op vergoeding of voorkoming van schade veroorzaakt 
door de overheid, (bijgevolg) geen rechten (zijn) die kunnen voortspruiten uit voor 100 
pct. gebonden bevoegdheid van die overheid" (arrest, pagina 6, tweede alinea).

(...)
2. Tweede onderdeel
10.  De omstandigheid dat uit de artikelen 3 en 8 van het koninklijk  besluit  van 21 

december 2001 en artikel 5b van het koninklijk besluit van 2 september 1980 geen 100 
pct.  gebonden  bevoegdheid  van  de  overheid  voortvloeit  en  de  overheid  met  andere 
woorden een discretionaire bevoegdheid zou hebben in verband met de wijziging van de 
vergoedingsbasis  van  geneesmiddelen,  en  eiseres  uit  deze  bepalingen  geen  subjectief 
recht zou putten, sluit de rechtsmacht van de justitiële kortgedingrechter niet uit.

Zoals het hof van beroep zelf vaststelt (arrest, pagina 4, eerste alinea), en hiervoren sub 
1 tot  4  uiteengezet,  uiteenzetting die  hier  als  uitdrukkelijk  hernomen dient  te  worden 
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aangezien, zijn rechtbanken en hoven bevoegd om een door een administratieve overheid, 
bij de uitoefening van haar discretionaire bevoegdheid, begane onrechtmatigheid vast te 
stellen telkens wanneer de bij deze hoven en rechtbanken aangebrachte vordering de vast-
stelling of het doen eerbiedigen van subjectieve rechten betreft.

Nu eiseres haar subjectieve rechten op niet-discriminatoire behandeling, afgeleid uit de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, en op herstel van schade door het foutief optreden 
van  verweerster,  afgeleid  uit  de  artikelen  1382 en  1383 van  het  Burgerlijk  Wetboek, 
wenste gehonoreerd te zien ingevolge het onrechtmatig optreden van verweerster bij de 
uitoefening van haar uit het koninklijk besluit van 21 december 2001 (en het koninklijk 
besluit van 2 september 1980) voortvloeiende bevoegdheid betreffende de wijziging van 
de vergoedingsbasis van vergoedbare geneesmiddelen, met andere woorden de bescher-
ming van subjectieve rechten vorderde, kon het hof van beroep niet wettig beslissen dat 
de justitiële kortgedingrechter geen rechtsmacht heeft om van de vordering van eiseres 
kennis te nemen om reden dat de bevoegdheid van verweerster in verband met de wijzi-
ging van de vergoedingsbasis van geneesmiddelen geen 100 pct. gebonden bevoegdheid 
is.

De beslissing van het hof van beroep luidens welke "de rechtsmacht om, in de gevallen 
die hij spoedeisend acht, bij voorraad uitspraak te doen over de door (eiseres) ingestelde 
vordering (...) niet aan de justitiële kortgedingrechter (behoort)" schendt derhalve artikel 
144 van de Grondwet en, voor zoveel als nodig, de artikelen 10, 11, 145, 149, 159 en 160 
van de Grondwet, 14, inzonderheid §1, 17, inzonderheid §1, eerste lid en 18, inzonderheid 
eerste lid, van de bij koninklijk besluit van 12 januari 1973 gecoördineerde wetten op de 
Raad van State, 584, en 602, 2º, van het Gerechtelijk Wetboek, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat de administratieve overheid die op grond van haar discretio-

naire bevoegdheid een beslissing neemt, over een beoordelingsvrijheid beschikt 
die haar de mogelijkheid biedt zelf te oordelen over de wijze waarop zij haar 
bevoegdheid uitoefent  en de haar meest  geschikt  lijkende oplossing te kiezen 
binnen de door de wet gestelde grenzen;

Dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om een door het bestuur bij de uitoefe-
ning van die discretionaire bevoegdheid begane onrechtmatige geachte aantas-
ting van een subjectief recht zowel te voorkomen als te vergoeden;

Dat die bevoegdheid binnen de door de wet gestelde grenzen ook toekomt aan 
de rechter in kort geding;

Overwegende dat de appèlrechter ervan uitgaat dat alleen maatregelen waartoe 
de overheid volstrekt gebonden is, aanleiding kunnen zijn tot een maatregel in 
kort geding;

Dat het arrest aldus artikel 144 van de Grondwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest;
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Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
vernietigde arrest;

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

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

24  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Londers – Gelijkluidende conclusie: de h. Dubrulle, advocaat-gene-
raal  – Advocaten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 626

1° KAMER - 24 november 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOORRECHTE EN HYPOTHECAIRE SCHULDEISERS - 
GOEDEREN - VERKOOP - GEVOLG - INTERESTEN - LOOPTIJD

2º VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN — HYPOTHEKEN - GOEDEREN - 
INTERESTEN - BEPERKING - VERKOOP - GEVOLG

1º  De verkoopprijs  die  de  curator  van het  faillissement  ontvangt  van de goederen  die 
verbonden zijn voor het bijzonder voorrecht, pand of hypotheek, blijft bezwaard met de 
gewaarborgde  schuldvordering,  zowel  wat  de  hoofdsom als  wat  de  interesten  ervan 
betreft, tot op de dag van de betaling1. (Art. 23, tweede lid, Faillissementswet 1997)

2º  De  beperking  van  het  recht  van  de  bevoorrechte  of  hypothecaire  schuldeiser  die  
ingeschreven  is  voor  een kapitaal  dat  interesten  of  rentetermijnen  opbrengt,  om ten 
hoogste voor drie jaren in dezelfde rang te worden geplaatst als voor zijn kapitaal, geldt 
slechts  voor de rente die verschuldigd  is  tot  aan het  tijdstip  van de verkoop van de 
goederen; de rente die aan de hypothecaire schuldeiser verschuldigd is en die vervalt na  
het tijdstip van de verkoop, kan onbeperkt worden verhaald op de verkoopprijs van de 
gehypothekeerde goederen2. (Art. 87, Hypotheekwet)

(ING BELGIE n.v.. T. Mr S. VAN EEGHEM & mr. V. VAN ASCH, in hun hoedanigheid van curatoren van het faillissement 
van de b.v.b.a  SUPERCARO in vereffening.)

ARREST

(A.R. C.04.0319.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 2 juni 2003 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.

1 Cass., 18 dec. 1970, A.C., 1971, 401 (art.451, Faillissementswet 1851)
2 Zie Cass., 9 dec. 1892;  Pas., 1893, I, 51; zie ook M. MARTOU, Privilèges et hypothèques, III, 
1857, 197-198, nr 1125; LAURENT, Principes de droit civil, XXXI, 1878, 63, nr 73; H. DE PAGE, 
Traité, VII, 1957, 423-424, nr 504.
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Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994;
- de artikelen 8, 9, 41, 80 en 87 van de Hypotheekwet;
- de artikelen 1, 4 en 9, zoals van toepassing vóór de wijziging bij wet van 8 augustus 

1997,  van  de  wet  van  5  mei  1872  houdende  herziening  van  de  bepalingen  van  het 
Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie, vormende boek I, titel 
VI;

- de artikelen 1, 4, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 9 
februari 1995, 6, 8, 9, 11 en 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand 
geven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en 
de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen;

- de artikelen 451, 454, 528, 542, 543, 544, 547, 550 en 561 van de Faillissementswet 
van 18 april 1851;

- de artikelen 23, 26, 75, §1, deze laatste bepaling zoals van toepassing vóór de wijzi-
ging door de wet van 4 september 2002, 88, 89, 93 en 99 van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997;

- artikel 2073 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 2 juni 2003 verklaart het Hof van Beroep te Gent, recht 

doende op eiseres' hoger beroep, haar vordering ontvankelijk en deels gegrond, doet het 
vonnis a quo teniet in zijn beschikkingen en, opnieuw wijzende, verklaart haar vordering 
ontvankelijk en in de volgende mate gegrond, zegt voor recht dat eiseres' schuldvorde-
ringen  dient  opgenomen  te  worden  in  het  bevoorrecht  passief  voor  een  bedrag  van 
47.111,89 euro in  hoofdsom,  te vermeerderen met  12,27 euro rente per  dag vanaf  21 
oktober 1998 tot 13 oktober 2000, en in het gewoon passief van het faillissement voor 
12,27 euro rente per dag vanaf 14 oktober 2000 en dit tot de dag der algehele betaling en 
veroordeelt elk der partijen tot de helft der gedingkosten, gevallen in beide aanleggen.

Deze beslissing is gestoeld op volgende gronden :
"8. De tekst van artikel 23 van de Faillissementswet impliceert dat op een bijzonder 

voorrecht, pand of hypotheek de rente doorloopt na het faillissement, doch dat deze enkel 
kan worden gevorderd van de opbrengst van de goederen die verbonden zijn voor het 
voorrecht, het pand of de hypotheek.

De loop van de rente is niet beperkt tot het tijdstip van de tegeldemaking van het onder-
pand door de curator. De rente blijft lopen tot aan het tijdstip van de effectieve uitbetaling 
aan  de  schuldeiser.  De  bijzonder  bevoorrechte  schuldeiser  kan  zijn  schuldvordering 
behalve op de opbrengst van de verkoop, ook laten gelden op de rente die deze opbrengst 
voortbrengt (vgl. : Cass. 18 december 1970, R.W. 1970-71, 1756).

De intresten van schuldvorderingen die gewaarborgd zijn door een hypotheek of pand 
volgen het lot van de verschuldigde hoofdsom en vallen eveneens onder het bevoorrecht 
passief. De wettelijke basis voor deze regeling is terug te vinden in artikel 87 der Hypo-
theekwet en in artikel 6 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven 
van een handelszaak dat artikel 87 der Hypotheekwet van toepassing verklaart.

Onder partijen wordt geen betwisting meer gevoerd nopens het feit dat (eiseres) gerech-
tigd was rente aan te rekenen ook nu deze niet in de aangifte schuldvordering gevorderd 
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was. Op dit punt hebben (de verweerders qq) geen incidenteel beroep ingesteld.
(Eiseres) heeft de op 20 oktober 1998 ontvangen betaling van 695.126,80 euro terecht 

eerst geïmputeerd op de sinds de afsluiting van de rekening (op datum van de faillietver-
klaring) opengevallen rente en pas naderhand op de openstaande hoofdsom, zodat volgens 
haar afrekening van 27 oktober 1998 op 20 oktober 1998 in hoofdsom 47.111,89 euro 
(1.900.489 BEF) bleef openstaan, die vanaf 21 oktober 1998 een rente zou genereren van 
12,27 euro (495 BEF) per dag. Deze afrekening wordt op zichzelf door (de verweerders 
qq) niet betwist.

Evenwel wordt bij artikel 87 der Hypotheekwet een beperking ingebouwd, die in casu 
toepassing vindt. De bevoorrechte of hypothecaire schuldeiser die ingeschreven is voor 
een kapitaal dat intresten of rentetermijnen opbrengt, heeft het recht om ten hoogste voor 
drie jaren in dezelfde rang te worden geplaatst als voor zijn kapitaal.

De akte van hypotheek en de akten van pandvestiging voorzien in de zekerheid van drie 
jaar intresten waarvan de rang door de wet gewaarborgd is.

De regel van artikel 87 der Hypotheekwet toepassend op onderhavige casus dient de 
loop van de rente die een bevoorrecht karakter heeft, te worden beperkt tot 13 oktober 
2000.

De schuldvordering van (eiseres) is dan ook op te nemen in het bevoorrecht passief 
voor een bedrag van 47.111,89 euro (1.900.489 BEF) in hoofdsom, te vermeerderen met 
12,27 euro (495 BEF) per dag vanaf 21 oktober 1998 tot 13 oktober 2000.

Er is geen wettelijke basis voorhanden om aan de rente die de termijn zoals beperkt in 
artikel 87 van de Hypotheekwet overschrijdt, een bevoorrecht karakter toe te kennen".

Grieven
Blijkens de artikelen 451 van de Faillissementswet van 18 april 1851, zoals van toepas-

sing vóór haar opheffing bij wet van 8 augustus 1997, en 23 van de Faillissementswet van 
8 augustus 1997 zet de toestand van faillissement van de schuldenaar, zelfs ten opzichte 
van de boedel, de loop van de intresten van de door een voorrecht, een pand of een hypo-
theek gewaarborgde schuldvorderingen niet stop en laat deze het recht van de hypothe-
caire of bijzonder bevoorrechte  schuldeisers om te worden betaald bij  voorkeur  op de 
sommen die voortkomen uit de tegeldemaking van de met het voorrecht, het pand of de 
hypotheek  bezwaarde  goederen,  zowel  wat  betreft  de  hoofdsom  als  wat  betreft  de 
intresten van hun schuldvordering, vervallen tot op datum van betaling van die schuldvor-
dering, onaangeroerd.

In geval van tegeldemaking van het met een zekerheid bezwaarde goed, het weze door 
een derde, zoals in casu de curator van het faillissement, wordt de schuldvordering over-
gedragen op de prijs, daaronder begrepen de intresten, die deze som zal opbrengen tot op 
het tijdstip waarop zij zal worden uitgekeerd aan de schuldeisers die over een zekerheid 
op het verkocht goed beschikken.

Die prijs blijft bezwaard met het recht van voorrang, dat de bevoorrechte of hypothe-
caire  schuldeiser  kan  laten gelden,  zowel  wat  betreft  de  hoofdsom als  wat  betreft  de 
intresten ervan,  tot  op de dag van de aanwending  van de volledige  opbrengst  van  de 
verwezenlijking van het bezwaarde goed ter aanzuivering van de bevoorrechte schuldvor-
dering, zowel in hoofdsom als in intresten, zonder dat met betrekking tot de intresten, 
vervallen na het tijdstip van verwezenlijking van het bezwaarde goed en vóór de volledige 
uitbetaling van de opbrengst, rekening moet worden gehouden met de in artikel 87 van de 
Hypotheekwet  opgenomen beperking van het bevoorrecht  karakter  der intresten, opge-
bracht door de hypothecaire schuldvordering of door de schuldvordering,  gewaarborgd 
door een pand op handelszaak, tot drie jaar.

Voornoemde wetsbepaling houdt immers op uitwerking te hebben zodra de schuldvor-
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dering op de prijs werd overgedragen.
Uit  het  voorgaande volgt  dat,  eenmaal  het met de zekerheid bezwaarde goed wordt 

verwezenlijkt, alle intresten die de hoofdsom nog opbrengt het lot van de hoofdsom zullen 
volgen.

Hieruit volgt dat het hof van beroep, dat na bij het bestreden arrest de opname in het 
bevoorrecht passief van het bedrag van 47.118,89 euro in hoofdsom bevolen te hebben, 
oordeelt dat het bevoorrecht karakter van de intresten van de hypothecaire en door een 
pand op handelszaak bevoorrechte schuldvorderingen van eiseres beperkt is tot drie jaar, 
derwijze  dat  de  loop  van  de  rente  van  eiseres'  schuldvordering,  die  een  bevoorrecht 
karakter  heeft,  diende  te  worden  beperkt  tot  13  oktober  2000,  terwijl  de  intresten, 
vervallen vanaf 14 oktober 2000 en dit tot de dag der algehele betaling, in het gewoon 
passief dienden te worden opgenomen, daarbij voorbijgaande aan de hierboven aange-
haalde  gevolgen  van  de tegeldemaking  van  de  met  de  hypotheek  of  pand bezwaarde 
goederen, waardoor de schuldvordering met al haar toebehoren wordt overgedragen op de 
opbrengst, waarop eiseres in haar conclusie op pagina 6 onder punt 2 wees, verantwoordt 
zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 8, 9, 41, 80 en 87 van de Hypo-
theekwet, 1, 4 en 9, zoals van toepassing vóór de wijziging bij de wet van 8 augustus 
1997,  van  de  wet  van  5  mei  1872  houdende  herziening  van  de  bepalingen  van  het 
Wetboek van Koophandel betreffende het pand en de commissie, vormende boek I, titel 
VI, 1, 4, zoals van toepassing vóór de inwerkingtreding van de wet van 9 februari 1995, 6, 
8, 9, 11 en 12 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een 
handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van 
de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, 451, 454, 528, 542, 543, 544, 547, 
550 en 561 van de Faillissementswet van 18 april 1851, 23, 26 en 75, §1, deze laatste 
bepaling zoals van toepassing voor de wijziging door de wet van 4 september 2002, 88, 
89, 93 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en 2073 van het Burgerlijk 
Wetboek). Minstens is het bestreden arrest, dat in het ongewisse laat of de met de hypo-
theek en het pand op handelszaak bezwaarde goederen reeds werden verzilverd evenals 
het tijdstip waarop zulks gebeurde, waardoor het het Hof in de onmogelijkheid plaatst om 
zijn wettigheidscontrole uit te oefenen, niet regelmatig met redenen omkleed (schending 
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994). In ieder geval is 
de beslissing, die op algemene wijze stelt dat alle intresten, die vanaf 14 oktober 2000 zijn 
vervallen en nog zullen vervallen tot de dag der algehele betaling, in het gewoon passief 
dienen te worden opgenomen, vaststelling die ook de intresten omvat die zijn of zullen 
vervallen tussen het tijdstip van de verzilvering der bezwaarde goederen en dat van de 
betaling,  niet  naar recht verantwoord (schending van alle bepalingen aangehaald in de 
aanhef van het middel, met uitzondering van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet 
van 17 februari 1994).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 23, tweede lid, van de Faillissementswet, 

de rente die  vervalt  vanaf  het  vonnis van faillietverklaring voor schuldvorde-
ringen die gewaarborgd zijn door een bijzonder voorrecht, pand of hypotheek, 
kan worden ingevorderd op de opbrengst van de goederen die verbonden zijn 
voor het voorrecht, het pand of de hypotheek;

Dat dit recht van voorrang op de verkoopprijs van de goederen wordt overge-
dragen, zodat het bedrag dat de curator heeft ontvangen hiermee bezwaard blijft, 
zowel  wat  de  hoofdsom van  de  schuldvordering  als  wat  de  interesten  ervan 
betreft, tot op de dag van de betaling;

Overwegende dat, krachtens artikel 87 van de Hypotheekwet, de bevoorrechte 
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of hypothecaire schuldeiser die ingeschreven is voor een kapitaal dat interesten 
of rentetermijnen opbrengt,  het  recht  heeft  om ten hoogste voor drie jaren in 
dezelfde rang te worden geplaatst als voor zijn kapitaal, onverminderd de bijzon-
dere inschrijvingen;

Dat deze beperking slechts geldt voor de rente die verschuldigd is tot aan het 
tijdstip van de verkoop van de goederen;  dat  het  recht  van voorrang overge-
dragen wordt op de verkoopprijs; dat de rente die aan de hypothecaire schuld-
eiser verschuldigd is en die vervalt na het tijdstip van de verkoop, derhalve onbe-
perkt  kan  worden  verhaald  op  de  verkoopprijs  van  de  gehypothekeerde 
goederen;

Dat het arrest, door te oordelen dat de beperking van artikel 87 van de Hypo-
theekwet ook van toepassing is op de rente die is verschuldigd na de verkoop van 
de gehypothekeerde goederen, deze bepaling 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 

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.

24  november  2005  –  1°  Kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Verougstraete,  voorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie: de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 627

1° KAMER - 25 november 2005

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - GEBOUW - ONDERVERHURING - BRAND - 
VERGOEDING - RECHTSTREEKSE VORDERING - BEGUNSTIGDE

Art. 38, eerste lid, Verzekeringswet, krachtens hetwelk de eigenaar van een door brand 
geteisterd gebouw een rechtstreekse vordering kan instellen tegen de verzekeraar van 
de huurder van dat gebouw, verleent de huurder van een door brand geteisterd gebouw 
geen  rechtstreekse  vordering  tegen  de  verzekeraar  van  de  onderhuurder  van  dat 
gebouw. (Art. 38, eerste lid, Verzekeringswet)

( AXA BELGIUM n.v. T. INTERBREW n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0246.F)

I. Bestreden beslissing
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2003 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan waarvan het eerste als 

volgt is gesteld.
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 38, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874 betreffende verzekeringen in het 

algemeen (voor de opheffing ervan bij de wet van 25 juni 1992);
- artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het arrest stelt eerst vast dat "het gebouw, gelegen in Eupen, Schönefelderweg 222, 

eigendom van de stad Eupen, verhuurd aan (de eerste verweerster) (...), door haar onder-
verhuurd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jewil, die het als 
café-restaurant exploiteerde, op 10 maart 1988 door een brand werd beschadigd; dat de 
naamloze vennootschap Piedboeuf (in wier rechten de eerste verweerster is getreden) bij 
de (overige verweersters)  een huurverzekering had gesloten; dat die ondernemingen in 
medeverzekering optraden; dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Jewil eveneens een verzekering huurdersaansprakelijkheid had gesloten bij de naamloze 
vennootschap  Verzekeringen  De  Bij-De  Vrede  in  wier  rechten  (eiseres)  is  getreden)" 
(vast-stellingen van de eerste rechter waarnaar het arrest verwijst); dat "de verschillende 
verzekeringsmaatschappijen  die dat  gebouw tegen  brand verzekerden,  de door  de stad 
Eupen geleden schade hebben gedekt tot beloop van hun aandeel in de medeverzekering; 
dat  zij,  nu  zij  in  de  rechten  en  de  vorderingen  van  hun  verzekerde  waren  getreden, 
verscheidene gerechtelijke procedures hebben ingesteld tegen de (eerste verweerster) en 
haar verzekeraars (de overige verweersters), tegen de onderhuurster, de besloten vennoot-
schap met beperkte aansprakelijkheid Jewil, en Mr. Duyster, curator in het faillissement 
van  laatstgenoemde  vennootschap,  alsook  [tegen]  haar  verzekeraar,  (eiseres)";  dat  de 
verweersters  "een  vordering  tot  tussenkomst  en  vrijwaring  hebben  ingesteld  tegen  de 
curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
Jewil alsook tegen (eiseres) opdat er, ingeval de fout van de huurder in aanmerking wordt 
genomen, (...), voor recht zou worden gezegd dat zij hoofdelijk en onverdeeld door die 
twee partijen gevrijwaard zouden worden voor alle veroordelingen die tegen de (eerste 
verweerster)  zouden worden  ingesteld;  dat  zij,  voor  het  hof  [van  beroep],  incidenteel 
hoger beroep instellen en die vordering tot tussenkomst en vrijwaring opnieuw indienen";

het  beslist  vervolgens  dat  de  besloten vennootschap met  beperkte  aansprakelijkheid 
Jewil bij gebrek aan bewijs vrijgesteld was van elke schuld in het ontstaan van de brand, 
aangezien de aansprakelijkheid van die vennootschap en die van de eerste verweerster in 
het gedrang waren gekomen op grond van artikel 1735 van het Burgerlijk Wetboek en de 
verweersters aan de verzekeraars van de stad Eupen de bedragen moesten terugbetalen die 
aan de stad Eupen waren uitgekeerd,

en het verklaart de vordering tot tussenkomst en vrijwaring van de verweersters tegen 
eiseres ontvankelijk en veroordeelt haar, hoofdelijk met Mr. Duyster q.q., om de verweer-
sters ten belope van 50 pct. te vrijwaren voor de tegen hen uitgesproken veroordelingen, 
in hoofdsom en interesten, om provisioneel het totale bedrag van 39.167,93 euro aan de 
verzekeraars van de stad Eupen te betalen.
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Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
"(Eiseres) en haar verzekerde houden staande dat (de vordering tot vrijwaring van de 

verweersters) niet ontvankelijk is op grond van artikel 38 van de wet van 11 juni 1874 (...) 
op grond dat voornoemd artikel  alleen aan de eigenaar en zijn rechtverkrijgenden een 
recht verleent om op te treden tegen de verzekeraar van de huurder en dat, bijgevolg, (...) 
(de verweersters) niet gerechtigd zijn op te treden tegen de verzekeraars van de onder-
huurster Jewil,  zijnde (eiseres) en de naamloze vennootschap Mercator Verzekeringen. 
Die redenering kan niet worden gevolgd; (de eerste verweerster) die het litigieuze gebouw 
(heeft) verhuurd, (heeft) de hoedanigheid van eigenaar-verhuurder in de zin van artikel 38 
in  (haar)  betrekkingen  met  de  besloten  vennootschap  met  beperkte  aansprakelijkheid 
Jewil".

Grieven
Artikel 38, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874 betreffende verzekeringen in het 

algemeen luidt als volgt : "in geval van brand in een gebouw vervalt de schadevergoeding, 
verschuldigd  aan de huurder  die  zijn  aansprakelijkheid  heeft  laten verzekeren,  aan de 
eigenaar van het goed, met uitsluiting van de schuldeisers van de verzekerde". Krachtens 
die wetsbepaling kunnen de eigenaar van het door brand geteisterde gebouw,  of diens 
verzekeraar die in zijn rechten is getreden, een rechtstreekse vordering instellen tegen de 
brandverzekeraar van de huurder.

Door die rechtstreekse vordering in te stellen, wijkt  de voornoemde bepaling af van 
artikel  1165  van  het  Burgerlijk  Wetboek  krachtens  hetwelk  overeenkomsten  alleen 
gevolgen teweeg brengen tussen de contracterende partijen en zij derden slechts tot hun 
voordeel strekken in het geval waarin artikel 1121 voorziet (beding ten behoeve van een 
derde). Bijgevolg dient voornoemd artikel 38 op beperkende wijze te worden uitgelegd : 
het verleent de rechtstreekse vordering enkel aan de "eigenaar" en niet aan de "huurder" 
die, per definitie, geen eigenaar van het goed is.

Door de rechtstreekse vordering van de eerste verweerster (de huurster van het door 
brand  geteisterde  gebouw)  en  van  haar  verzekeraars  (de  overige  verweersters)  tegen 
eiseres (de aansprakelijkheidsverzekeraar van de onderhuurder) ontvankelijk en gegrond 
te verklaren, schendt het bestreden arrest bijgevolg de artikelen 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek en 38, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat, luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, overeen-

komsten alleen gevolgen teweeg brengen tussen de contracterende partijen, dat 
ze aan derden geen nadeel toebrengen en dat ze hun slechts tot voordeel strekken 
in het geval waarin artikel 1121 van dat wetboek voorziet;

Overwegende dat luidens artikel 38, eerste lid, van de wet van 11 juni 1874 
betreffende verzekeringen in het algemeen, die in deze zaak van toepassing is, in 
geval van brand in een gebouw de schadevergoeding vervalt, verschuldigd aan 
de huurder die zijn aansprakelijkheid heeft laten verzekeren, aan de eigenaar van 
het goed, met uitsluiting van de schuldeisers van de verzekerde;

Dat die bepaling krachtens welke de eigenaar van het door brand geteisterde 
gebouw een rechtstreekse vordering kan instellen tegen de verzekeraar van de 
huurder, afwijkt van voornoemd artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek; dat zij 
beperkend moet worden uitgelegd;

Overwegende dat het  bestreden arrest  erop wijst dat eiseres,  de verzekeraar 
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van de onderhuurder van het geteisterde goed, betwist dat de tegen haar inge-
stelde  vordering  tot  tussenkomst  en  vrijwaring  ontvankelijk  is  op  grond  van 
artikel 38 van de wet van 11 juni 1874; dat het arrest daartoe als reden opgeeft 
dat  de eigenaar  of  zijn rechtverkrijgenden  een  recht  hebben om op te  treden 
tegen de verzekeraar van de huurder maar oordeelt dat "die redenering niet kan 
worden  gevolgd"  en  dat  de  huurder  die  zelf  het  geteisterde  gebouw  heeft 
verhuurd "de hoedanigheid van eigenaar-verhuurder heeft in de zin van artikel 38 
in [zijn] betrekkingen met [de onderhuurder]";

Dat  het  bestreden arrest,  door op die grond eiseres  ertoe te veroordelen de 
verweersters ten belope van 50 pct. te vrijwaren voor de tegen hen uitgesproken 
veroordelingen in hoofdsom en interesten, niet naar recht verantwoord is;

2. Overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het eerste middel 

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden;
En overwegende dat eiseres er belang bij heeft dat het arrest bindend wordt 

verklaard ten aanzien van de partij die daartoe voor het Hof is opgeroepen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  eiseres  ertoe  veroordeelt  de 

verweersters ten belope van 50 pct. te vrijwaren voor de tegen hen uitgesproken 
veroordelingen in hoofdsom en interesten;

Verklaart het arrest bindend ten aanzien van Meester Edgar Duyster, optredend 
in de hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Jewil;

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest;

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

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

25 november 2005 – 1° Kamer  –  Voorzitter:  de h. Echement, afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie: de h. Henkes, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 628

1° KAMER - 25 november 2005

LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED - 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - ECHTGENOOT - 
ONDERHOUDSUITKERING - BEDRAG - RAMING EN VASTSTELLING - CRITERIA

Het bedrag van de onderhoudsuitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de 
voorzitter  van de rechtbank van eerste aanleg op grond van art.  1280 Ger.W. wordt  
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toegekend,  moet  worden  vastgesteld  met  inachtneming  van  de  behoeften  en  de 
inkomsten van elk der echtgenoten en moet worden geraamd, niet in verhouding tot de  
levensstandaard  van  de  echtgenoten  tijdens  het  gemeenschappelijk  leven,  maar  wel  
zodanig dat de uitkeringsgerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te  
houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest1.  (Art. 1280, 
Ger.W.)

(F. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0592.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser  voert  in zijn  verzoekschrift  drie  middelen aan waarvan  het  eerste  als 

volgt is gesteld.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 213, 217 en 221 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het arrest wijzigt de beroepen beschikking in kort geding, verklaart de vordering van 

verweerster tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage gegrond en veroordeelt eiser 
bijgevolg tot  betaling aan verweerster  "-  voor  de periode van 1 september  1996 tot  1 
november 1996 : 10.057 BEF (...); - voor de periode van 1 november 1996 tot 18 juli 
2002 : 14.247 BEF, (...) waarbij laatstgenoemd bedrag gekoppeld is aan de index van de 
consumptieprijzen op 1 november van de jaren 1997, 1998, 1999, 2000 en 2001, volgens 
de formule : basisbedrag vermenigvuldigd met de index van de maand september vooraf-
gaand op de aanpassing, dat alles gedeeld door de index van de maand november 1996", 
en heeft de appèlkosten vergeleken, zulks op grond van de onderstaande redenen :

"De in artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde verplichting tot hulp vormt wel 
degelijk de grondslag van de uitkering tot levensonderhoud; die verplichting impliceert 
dat de echtgenoten hun inkomsten verdelen, teneinde er een gelijkwaardige levensstan-
daard op aan te houden zodat de economisch zwakste echtgenoot dezelfde levenstandaard 
als zijn echtgenoot heeft (...); de op grond van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde uitkering tot levensonderhoud moet de economisch zwakste partner dezelfde 
levensstandaard als die van zijn echtgenoot garanderen door het eventuele evenwichtsge-
brek tussen de inkomsten van de echtgenoten te herstellen zodat elk over hetzelfde bedrag 
beschikt  en het vervolgens  naar zijn eigen goeddunken kan besteden aan zijn gewone 
uitgaven (...) het komt dus erop aan (...) concreet de levensstandaard van de echtgenoten 

1 Cass.,  9  sept.  2004,  AR  C.03.0397.F,  www.cass.be  en  26  april  2004,  AR  C.02.0606.F, 
www.cass.be. De regel die het Hof vermeldt, moet worden gelezen in het licht van art. 217 B.W., dat 
trouwens in deze zaak wordt geciteerd en waaruit volgt dat de bijdrage in de lasten van het huwelijk 
geen gelijke verdeling van de inkomsten van de gehuwden onder elkaar impliceert en dus dat de 
levensstandaard  als  koppel  een  ander  begrip  is  dan  de  levensstandaard  van  elke  echtgenoot 
afzonderlijk, ook al beïnvloeden die elkaar onderling.
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te berekenen alsof er geen scheiding was en hem te vergelijken met die van de gescheiden 
echtgenoten tijdens de litigieuze periode (...)".

Grieven
Artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek legt de echtgenoten weliswaar, met name, een 

verplichting tot wederzijdse hulp op, maar noch uit die bepaling, noch uit artikel 217 van 
dat  wetboek  volgens  hetwelk  iedere  echtgenoot  zijn  inkomsten  bij  voorrang  aan  zijn 
bijdrage in de lasten van het huwelijk moet besteden, waarbij hij evenwel het overschot 
mag behouden en aanwenden voor de behoeften van zijn beroep of voor andere doel-
einden, en waarbij dat overschot, in die onderstelling, onder toepassing valt van de regels 
het huwelijksvermogenstelsel van de echtgenoten, noch uit artikel 221, eerste lid, van dat 
wetboek volgens hetwelk iedere echtgenoot in de lasten van het huwelijk bijdraagt naar 
zijn vermogen, volgt dat de onderhoudsbijdrage of de verplichting om de gezinslasten te 
delen, tot doel [of] tot gevolg zou hebben dat elk van de echtegenoten volstrekt gelijke, 
identieke, op alle punten vergelijkbare inkomsten zou krijgen zodat, om elk van hen bij 
een scheiding dezelfde levensstandaard als vroeger te laten aanhouden, de inkomsten van 
de echtgenoten tijdens het samenleven in twee gelijke delen moeten worden verdeeld en 
dat een van die delen fictief aan de "economisch zwakste echtgenoot" moet worden toege-
kend en dat, na de vaststelling van de inkomsten van die echtgenoot na de scheiding, de 
onderhoudsbijdrage die zijn echtgenoot hem verschuldigd is, geraamd moet worden op 
een bedrag dat overeenstemt met het verschil tussen de helft van de voorheen samenge-
voegde inkomsten en die welke de uitkeringsgerechtigde nadien ontvangt.

De onderhoudsbijdrage die ten laste van een echtgenoot  aan de andere kan worden 
toegekend tijdens de echtscheidingsprocedure, is slechts een wijze van uitvoering van de 
verplichting tot hulp tussen de echtgenoten en hoort niet geraamd te worden volgens de 
levensstandaard die bestond tijdens het samenleven, maar moet wel worden vastgesteld 
om  de  uitkeringsgerechtigde  echtgenoot  in  staat  te  stellen  de  levensstandaard  aan  te 
houden die hij zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest.

Aldus is het,  zoals het arrest beweert,  bij de vaststelling van de onderhoudsbijdrage 
waarop  een  gescheiden  echtgenoot  ten  laste  van  de  andere  aanspraak  maakt,  niet 
voldoende ervan uit te gaan dat de naar behoren samengevoegde gezamenlijke inkomsten 
van de echtgenoten vóór  de scheiding in twee gelijke  delen moeten worden  verdeeld, 
aangezien elk van hen recht heeft op een helft, en erop te wijzen dat de eisende echtge-
noot, na de scheiding, niet langer een inkomen ontvangt dat overeenstemt met een helft 
van  de gezamenlijk  beschouwde  inkomsten,  die  bestonden voor  het verbreken  van  de 
echtverbintenis, teneinde aan de hand van een strikt wiskundige vergelijkingsmethode, de 
onderhoudsbijdrage te bepalen die aan de economisch zwakste  echtgenoot is verschul-
digd.

Op grond van de redenen die het arrest aanwijst, heeft het dus niet naar recht kunnen 
beslissen dat iedere echtgenoot,  tijdens het samenleven,  recht heeft  op de helft  van de 
inkomsten die zij samen en gezamenlijk ontvangen, zodat, bij een scheiding, de onder-
houdsbijdrage  die  zou  verschuldigd  aan  degene  van  beiden  die  de  laagste  inkomsten 
geniet, gelijk moet zijn aan het verschil tussen de helft van de gezamenlijke inkomsten 
vóór de scheiding en de persoonlijke inkomsten die de echtgenoot die de betaling van de 
onderhoudsuitkering vordert, na die scheiding ontvangt.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de uitkering die tijdens een echtscheidingsprocedure door de 

voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het 
Gerechtelijk  Wetboek  wordt  toegekend,  een  wijze  is  om de  verplichting  tot 
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bijstand die krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek aan elk van de 
echtgenoten wordt opgelegd, na te komen;

Overwegende dat, krachtens  artikel 221 van het Burgerlijk Wetboek, iedere 
echtgenoot in de lasten van het huwelijk bijdraagt naar zijn vermogen;

Overwegende dat het bedrag van die uitkering vastgesteld moet worden met 
inachtneming van de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten en moet 
worden geraamd, niet in verhouding tot de levensstandaard van de echtgenoten 
tijdens het gemeenschappelijk leven, maar wel zodanig dat de uitkeringsgerech-
tigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben 
gehad indien er geen scheiding was geweest;

Overwegende  dat  bovendien,  krachtens  artikel  217  van  het  Burgerlijk 
Wetboek, iedere echtgenoot zijn inkomsten alleen ontvangt en ze bij voorrang 
besteedt aan zijn bijdrage in de lasten van het huwelijk, dat hij het overschot kan 
besteden voor de aanschaf van goederen in zoverre dit verantwoord is voor de 
uitoefening van zijn beroep en dat wat er daarna nog overblijft onderworpen is 
aan de regels van hun huwelijksvermogenstelsel;

Dat uit die bepaling volgt dat de bijdrage in de lasten van het huwelijk niet 
impliceert dat de inkomsten van de echtgenoten op gelijke wijze onder elkaar 
worden verdeeld;

Overwegende dat het hof van beroep door enerzijds, het bedrag van de onder-
houdskering ten voordele van verweerster te ramen door de inkomsten van de 
partijen tijdens het gezamenlijk leven te vergelijken met die van verweerster na 
de scheiding van de partijen, en, anderzijds, die uitkering vast te stellen op zulke 
wijze "dat elkeen over hetzelfde bedrag beschikt", de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen schendt;

Dat het middel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het hoger beroep en de 

tussenvordering ontvangt;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

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

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

25 november 2005 – 1° Kamer  –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Echement, afde-
lingsvoorzitter  – Gelijkluidende conclusie: de h. Henkes, advocaat-generaal  – Advocaat: 
mr. T'Kint.
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Nr. 629

1° KAMER - 25 november 2005

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 16 — ARTIKEL 16.3 - MANOEUVRE 
VAN LINKS AFSLAAN - INHALEN

Wanneer het bestreden vonnis aanneemt dat eiser te kennen heeft gegeven dat hij links 
wilde  afslaan  en  zich  daartoe  naar  links  heeft  begeven,  schendt  het  art.  16.3 
Wegverkeersreglement  door  te  beslissen  dat  de  verzekerde  van  verweerster,  die 
vervolgens eisers voertuig links heeft ingehaald, geen fout heeft begaan die in oorzakelijk 
verband met het ongeval staat1. 

(M. T. ETHIAS)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0244.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  30  juni  2004  in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hoei.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift, waarvan in bijlage een eensluidend verklaard 

afschrift is gevoegd, een middel aan.
IV. Beslissing van het Hof
1. Het middel
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende  dat  krachtens  artikel  16.3 van het  Wegverkeersreglement  het 

inhalen  rechts  geschiedt  wanneer  de  in  te  halen  bestuurder  te  kennen  heeft 
gegeven dat hij voornemens is links af te slaan en zich naar links heeft begeven 
om deze beweging uit te voeren;

Overwegende  dat  het  bestreden  vonnis  erop  wijst  dat  eisers  argumentatie 
berust op de drievoudige bewering dat hij ruimschoots op tijd zijn linkerknipper-
licht heeft aangestoken, dat hij zich naar de linkerrijstrook heeft begeven en dat 
hij  stilgestaan  heeft  om de tegenliggers  door te  laten,  en dat  het  vervolgens, 
zonder de eerste beweringen tegen te spreken, enkel de derde bewering tegen-
spreekt;

Dat het bestreden vonnis, dat aldus aangenomen heeft dat eiser zijn voornemen 
om links af te slaan te kennen heeft  gegeven en zich daartoe naar links heeft 
begeven,  niet  heeft  kunnen  beslissen,  zonder  voornoemd  artikel  16.3  te 
schenden, dat de verzekerde van verweerster die eisers voertuig links heeft inge-
haald, geen enkele fout heeft begaan in oorzakelijk verband met het ongeval;

1 Zie Cass., 17 nov. 1999, AR P.99.0941.F, nr 610. 
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Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is; 
2. De overige grieven
Overwegende dat het eerste onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, 

niet dient te worden onderzocht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis  behalve  in  zoverre  het  het  hoger  beroep 

ontvankelijk verklaart;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over;
Verwijst de zaak de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg 

te Dinant, zitting houdend in hoger beroep.

25 november 2005 – 1° Kamer   –  Voorzitter:  de h. Echement, afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie: de h. Genicot, advocaat-gene-
raal  – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 630

1° KAMER - 25 november 2005

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.3 - ARTIKEL 12.3.1 
- MANOEUVRES - GELIJKTIJDIGE MANOEUVRES - VOORRANG VAN RECHTS

Voorrang van rechts geldt tussen twee voertuigen die gelijktijdige manoeuvres uitvoeren, 
maar het staat evenwel aan de bodemrechter om in feite te beoordelen of bij een ongeval 
een van de voertuigen van rechts kwam in verhouding tot het andere op grond van de 
richting van de voertuigen1.

(M. T. D. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0245.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 oktober 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 15 maart 1994, AR 7077, nr 122.
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III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 12.3.1,  12.4 en 12.5 van het koninklijk  besluit  van 1 december  1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Aangevochten beslissingen 
Op de hoofdvordering van eiseres en de tegenvordering van de eerste verweerster tot 

herstel van de schade die elk van hen heeft geleden ten gevolge van een verkeersongeval 
in Flémalle op 16 maart 2001, waarbij de voertuigen die door eiseres en door de eerste 
verweerster werden bestuurd, tegen elkaar zijn aangereden, zegt het bestreden vonnis, met 
bevestiging van het beroepen vonnis "voor recht dat beiden voor de helft aansprakelijk 
zijn voor het ongeval" en, bijgevolg, veroordeelt het eiseres om de eerste verweerster te 
vergoeden ten belope van de helft van haar schade, en de verweerders in solidum, aange-
zien de tweede verweerster de verzekeraar is die de burgerlijke aansprakelijkheid van de 
eerste verweerster  dekt,  om de door eiseres geleden schade ten belope van de helft  te 
vergoeden, zulks op de volgende gronden :

"Het ongeval vond plaats op 16 maart 2001 in de rue Tavalle te Flémalle tussen de 
voertuigen die werden bestuurd door (eiseres en de eerste verweerster).

Ze reden tegen elkaar aan toen het eerste achteruit de rue Tavalle kwam ingereden en 
het tweede toen het zijn eigendom verliet, eveneens achteruit.

(...)
De eerste rechter heeft er, terecht, op gewezen dat het onmogelijk is te weten of een van 

de voertuigen op het ogenblik van de botsing stilstond.
(...)
Beide  voertuigen  vertonen  schade  aan  de  achterzijde,  waarmee  hoe  dan  ook  kan 

worden volstaan om aan te tonen dat de twee bestuursters, op het ogenblik van de botsing 
hun manoeuvre nog niet hadden beëindigd en hun gewone plaats op de rijweg nog niet 
hadden ingenomen.

Het gaat dus, zoals de eerste rechter erop wees, om een probleem van samenlopende 
manoeuvres.

In dat geval maakt het weinig uit na te gaan wie zijn manoeuvre als eerste heeft ingezet.
Er bestaat overigens geen hiërarchie in de samenlopende manœuvres; er kan dus niet 

worden  staande  gehouden  dat  de  bestuurder  die  een  manœuvre  op  de  openbare  weg 
uitvoert, voorrang heeft op degene die het manoeuvre uitvoert om zich op de openbare 
weg te begeven.

Moeten de regels van de voorrang van rechts in deze zaak worden toegepast ? Dat is 
wat de eerste rechter oordeelde, hetgeen hem ertoe bracht te beslissen dat elke bestuurster, 
gelet op de rijrichting die zij wilde volgen, de andere voorrang diende te verlenen.

De rechtbank deelt die zienswijze niet : het gaat immers om twee voertuigen die elkaar 
achteraan aanrijden en het is dus kunstmatig te stellen dat het ene voorrang van rechts 
heeft op het andere.

In deze zaak heeft elk van de bestuurders de regels van de voorzichtigheid geschonden: 
beiden  hadden  immers  een  perfect  zicht  en  hadden  dus  het  andere  voertuig  kunnen 
opmerken indien zij voldoende op het verkeer hadden gelet  terwijl  zij hun manoeuvre 
uitvoerden.

(Eiseres) stelt het gevaarlijk gedrag van (de eerste verweerster) aan de kaak; zijzelf was 
alles  behalve  voorzichtig  toen  zij  de  rue  Tavalle  achteruitrijdend  dwarste  en  op  de 
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rijstrook van (de eerste verweerster) terechtkwam, terwijl uit de foto's en het plan blijkt 
dat zij over een voldoende brede plaats beschikte om rechtsomkeer te maken en de rue 
Tavalle vooruit op te rijden".

Grieven
Artikel  12.4 van  het  koninklijk  besluit  van  1 december  1975,  luidens hetwelk  elke 

bestuurder die een manoeuvre uitvoert voorrang moet verlenen aan de andere bestuurders, 
geldt slecht ten aanzien van de weggebruikers die zelf geen manoeuvre uitvoeren.

De wederzijdse  verplichtingen  van  de bestuurders  die  elk  een  manœuvre  uitvoeren 
worden dus niet door dat artikel geregeld maar wel door andere bepalingen, en desgeval-
lend, door artikel 12.3.1 van voornoemd [wegverkeersreglement] waarin de regel van de 
voorrang van rechts is vermeld.

En de regel van de voorrang van rechts wordt toegepast los van de wijze waarop de 
voorrangsgerechtigde rijdt, onder voorbehoud dat zijn opdagen niet onvoorzienbaar is.

Bijgevolg, wanneer twee bestuurders een manoeuvre uitvoeren en een van hen voor-
rang van rechts heeft, is de voorrangsgerechtigde vrijgesteld van elke aansprakelijkheid, 
tenzij de voorrangsplichtige verrast werd door een niet te voorzien manoeuvre.

Hieruit volgt dat het vonnis, dat vaststelt dat eiseres en de eerste verweerster elk een 
manoeuvre uitvoerden en dat "beiden (...) een perfect zicht hadden en dus het andere voer-
tuig hadden kunnen opmerken indien zij voldoende op het verkeer hadden gelet terwijl zij 
hun manoeuvre uitvoerden", niet naar recht heeft kunnen beslissen, om de aansprakelijk-
heid voor het ongeval bij helften te verdelen dat "het kunstmatig is te stellen dat (een van 
de bestuurders) voorrang van rechts heeft op (de) andere" en, bijgevolg, de toepassing af 
te wijzen van de regel van de voorrang van rechts die vermeld staat in artikel 12.3.1 van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de regel van de voorrang van rechts geldt tussen twee voer-

tuigen die gelijktijdige manoeuvres uitvoeren; dat het evenwel aan de bodem-
rechter staat om in feite te beoordelen of bij een ongeval een van de voertuigen 
van rechts kwam in verhouding tot het andere op grond van de richting van de 
voertuigen;

Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder te ontkennen dat de voorrang 
van rechts, desgevallend, kon gelden tussen de twee voertuigen die elk gelijk-
tijdig een manœuvre van achteruit rijden uitvoerden op het ogenblik van het liti-
gieuze ongeval, op grond van een feitelijke beoordeling zegt dat de beide voer-
tuigen tegen elkaars achterkant zijn aangereden, zodat geen van hen voorrang 
had ten opzichte van de andere; 

Dat het vonnis aldus zijn beslissing dat eiseres geen voorrang van rechts had 
ten opzichte van verweerster, naar recht verantwoordt;

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

25 november 2005 – 1° Kamer   –  Voorzitter:  de h. Echement, afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie: de h. Genicot, advocaat-gene-
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raal  – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 631

3° KAMER - 28 november 2005

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - CURATOREN - HONORARIA - MET HYPOTHEKEN OF ONROERENDE 
VOORRECHTEN BEZWAARDE ONROERENDE GOEDEREN - VERKOOP IN VERSCHILLENDE LOTEN

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - CURATOREN - AFZONDERLIJKE HONORARIA - WIJZE VAN 
VASTSTELLING - WETTIGHEID

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- WETTIGHEIDSTOETSING - CURATOREN - AFZONDERLIJKE HONORARIA - WIJZE VAN VASTSTELLING

1º Het middel faalt naar recht, wanneer het betoogt dat, als een geheel van onroerende 
goederen, dat ondeelbaar bezwaard is met hypotheken of onroerende voorrechten, in 
verschillende loten verkocht moet worden, een bijzonder barema volgens een degressief  
percentage op opeenvolgende schijven moet worden toegepast op de opbrengst van het 
geheel van die verkopen en niet op de opbrengst van elke verkoop afzonderlijk. (Art. 33, 
eerste lid, Faillissementswet 1997; Art. 6, K.B. 10 aug. 1998)

2º en 3° Art. 6, K.B. 10 aug. 1998, dat de afzonderlijke honoraria uitsluitend bepaalt op  
grond van een vergoeding die evenredig is met de te gelde gemaakte activa, schendt art. 
33, Faillissementswet, niet. (Art. 159, Gw. 1994; Art. 33, Faillissementswet 1997; Art. 6, 
K.B. 10 aug. 1998)

( DEXIA BANK e.a. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0013.F)

I.  Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 7 juni 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
De  eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  10  november  2005 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat–generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift de twee volgende middelen aan.
1.  Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 33 van de faillissementswet van 8 augustus 1997;
- artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de 
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regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van de curatoren.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet op tegenspraak :
“ - verklaart de hoofd- en tussenberoepen ontvankelijk ;
- bevestigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaart en 

voor recht zegt dat het barema van artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 
1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het 
ereloon van de curatoren van toepassing is op de opbrengst van elke verkoop van de met 
hypotheken  bezwaarde  onroerende  goederen  van  het  faillissement  van  de  n.v.  Etn. 
L.D.P. ;

- vernietigt dat vonnis voor het overige en wijzigt het :
- begroot het door de (verweerders) gevorderde honorarium als volgt :
- voor de verkoop van lot A, bedoeld in de akte van 7 mei 2002 van notaris L. Du Faux, 

op een bedrag van 67.078,70 euro,  onder aftrek van de reeds ontvangen  provisie  van 
24.789,35 euro ;

- voor de verkoop van lot B2, bedoeld in de akte van 17 juni 2002 van notaris L. Du 
Faux, op een bedrag van 26.322,80 euro, onder aftrek van de reeds ontvangen provisie 
van 24.789,35 euro ;

- voor de verkoop van lot B3, bedoeld in de akte van 28 augustus 2002 van notaris L. 
Du Faux, op een bedrag van 35.030,00 euro, onder aftrek van de reeds ontvangen provisie 
van 10.010,00 euro ;

- zegt voor recht dat de wettelijke interest op het bedrag van het onbetaalde honorarium 
verschuldigd is met ingang van 28 oktober 2002, datum waarop de vordering is ingeleid ;

- veroordeelt (eiseres) in de kosten van de twee instanties ; laat hun eigen kosten te 
hunnen laste”,

om die redenen,
na een herhaling van de feiten, en met name van het feit dat een immobiliëncomplex, 

bestaande uit verschillende panden, percelen grond, loodsen, gebouwen of afzonderlijke 
hallen  deel  uitmaakten  van  het  actief  van  het  faillissement,  en  met  hypotheken  was 
bezwaard ten voordele van de eiseressen,

“Dat de eerste rechter heeft overwogen dat het honorarium van de curatoren vastgesteld 
moest worden volgens artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 en dat dit 
barema van toepassing was ‘op het bedrag van de opbrengst van de realisatie van elk 
onroerend  goed  en  niet  op  het  volledige  bedrag  van  de  realisatie  van  de  onroerende 
goederen ;

Dat het arrest, daarenboven, met verwijzing naar artikel  33 van de faillissementswet 
van 8 augustus 1997, heeft overwogen dat een correctiecoëfficiënt van 0,50 pct. moest 
worden toegepast op het door de curatoren gevorderde honorarium, wat  door laatstge-
noemden betwist wordt, op grond dat artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 
1998 een bijzonder barema invoert waarvoor geen enkele correctiecoëfficiënt is bepaald, 
terwijl de (eiseressen) de eerste rechter verwijten niet voor recht te hebben gezegd dat het 
barema,  bepaald in  artikel  6  van  het  koninklijk  besluit  van  10  augustus  1998,  moest 
worden toegepast op ‘de totale opbrengst van de verkochte en nog te verkopen onroerende 
goederen’ ;

Dat aangenomen wordt dat de totale opbrengst van de verkochte en nog te verkopen 
onroerende goederen ver beneden de waarde zal liggen van de schuldvorderingen van de 
(eiseressen), welke gewaarborgd worden door hun hypotheek op het volledige industriële 
complex ;
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Dat, aldus, de opbrengst van de realisaties aan de (eiseressen) moet toekomen en niet in 
de boedel mag vallen ;

Dat de ingeschreven schuldeisers het honorarium, dat forfaitair is vastgesteld in artikel 
6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, weliswaar niet hoeven te betalen, maar 
dat zulks  niet  wegneemt dat indien de opbrengst  van de verkoop niet  volstaat  om dat 
honorarium en het volledige bedrag van hun eigen schuldvordering te betalen, zoals dat te 
dezen het geval is, de curator hen het voorrecht van de gerechtskosten kan tegenwerpen 
(Bergen, 17 september 2002, J.L.M.B., 2004, 50) ;

Dat (de eiseressen betogen dat) het barema van artikel 6 van het koninklijk besluit van 
10 augustus 1998 op degressieve wijze moet worden toegepast op de totale opbrengst van 
de verkochte en nog te verkopen goederen ;

Dat de (eiseressen) allereerst ten onrechte betogen dat de schuldvordering inzake het 
honorarium van de curatoren op de verkoop van de met hypotheken bezwaarde onroe-
rende goederen pas bij afsluiting van het faillissement ontstaat ;

Dat artikel 6 van het koninklijk besluit immers bepaalt dat, “wanneer door toedoen van 
de  curator  met  hypotheken  of  met  onroerende  voorrechten  bezwaarde  onroerende 
goederen worden verkocht”, deze “recht heeft op een afzonderlijk ereloon” op het gereali-
seerde onroerend goed “ten laste van de betrokken schuldeisers in verhouding tot  hun 
rechten” ;

Dat de (eiseressen) daarentegen terecht erop wijzen dat het koninklijk besluit van 10 
augustus 1998 drie soorten prestaties onderscheidt,  krachtens welke de curatoren recht 
hebben op een honorarium : de gewone prestaties, de buitengewone prestaties en de pres-
taties die betrekking hebben op de realisatie van de met hypotheken of met onroerende 
voorrechten bezwaarde onroerende goederen, voor het gedeelte van de prijs dat niet in de 
boedel valt ;

Dat (de eiseressen betogen) dat artikel  1 van het koninklijk besluit van 10 augustus 
1998 het beginsel vastlegt volgens hetwelk ‘het ereloon in een proportionele vergoeding 
per schijf bestaat, berekend op grond van de teruggeïnde en gerealiseerde activa’, zodat 
artikel 6 van dat koninklijk besluit van 10 augustus 1998 alleen van toepassing kan zijn op 
‘de totale opbrengst van de verkochte en nog te verkopen goederen’ ;

Dat  het  verslag  aan  de  Koning,  voorafgaand  aan  het  betrokken  koninklijk  besluit, 
duidelijk preciseert dat :

-  ‘in het koninklijk besluit  is geopteerd voor  de wijze  van bepaling van de gewone 
erelonen van die in de rechtbanken van koophandel van het Rijk gebruikelijk is’ ;

- ‘artikel 3 van dit besluit voorziet in een bijzonder mechanisme dat de rechtbank van 
koophandel kan aanwenden om het bedrag van de gewone erelonen te wijzigen op grond 
van de algemene beoordeling die zij maakt van de wijze waarop de failliete boedel is 
beheerd (…) ; het eerste lid van dit artikel voorziet in de toepassing van een correctiecoëf-
ficiënt die varieert van 0.8 tot 1.2 ; deze coëfficiënt dient om het overeenkomstig artikel 2 
van dit besluit vastgestelde bedrag te wijzigen’ ;

- ‘In artikel 6, eerste lid, van dit besluit is bepaald dat ingeval door toedoen van de 
curator  onroerende goederen  worden  verkocht  die  met  hypotheken  of  met  onroerende 
voorrechten zijn bezwaard, de schuldeisers die houder zijn van de zekerheden bedoeld in 
deze bepaling, hem in verhouding tot hun rechten op de verkochte onroerende goederen 
een afzonderlijk ereloon verschuldigd zijn ; artikel 6, tweede lid, voorziet in een bijzonder 
barema om die afzonderlijke  erelonen vast  te  stellen ;  het  geldende percentage  wordt 
toegepast op het bedrag van de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed dat met 
hypotheken of met onroerende voorrechten is bezwaard en dat niet aan de boedel te beurt 
valt’ ;
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Dat, bijgevolg :
- de eerste rechter terecht voor recht heeft gezegd dat het barema van artikel 6 van het 

koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's 
tot  bepaling van  de kosten  en het  ereloon van  de curatoren,  van  toepassing is  op de 
opbrengst van elke verkoop van onroerende goederen uit het faillissement van de n.v. Etn 
L.D.P. ; artikel 1 van dat koninklijk besluit betreft immers slechts het gewone honorarium 
van de curator ;

- hij daarentegen ten onrechte voor recht heeft gezegd dat op dat barema een correctie-
coëfficiënt  van  0,50 pct.  moest  worden  toegepast  ;  de  in  artikel  3  van  het  koninklijk 
besluit van 10 augustus 1998 bedoelde correctiecoëfficiënt heeft immers alleen betrekking 
op het gewone honorarium van de curator (Brussel, 16 januari 2001, R.D.C., 2002, 41) ;

Dat daarenboven het provisionele honorarium in rekening moet worden gebracht, dat 
de (verweerders) ontvangen hebben voor de verkoop van de loten A (24.789,35 euro), B2 
(7.107,60 euro) et B3 (10.010,00 euro) ;

Dat, ten slotte, de wettelijke interest verschuldigd is op de bedragen die op de dag van 
de vordering nog niet betaald waren”.

Grieven
Krachtens artikel  33 van de faillissementswet wordt  het honorarium van de curators 

bepaald naar verhouding van het belang en de complexiteit van hun opdracht. Het mag 
niet uitsluitend worden uitgedrukt in een vergoeding die in verhouding staat tot de gereali-
seerde activa. Volgens datzelfde artikel worden de regels en barema's tot vaststelling van 
het honorarium door de Koning bepaald. 

Krachtens het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 wordt er in de regels en bare-
ma’s tot vaststelling van het honorarium een onderscheid gemaakt tussen “gewoon, afzon-
derlijk en buitengewoon honorarium”.

De regels en barema’s voor het gewone honorarium worden vastgesteld in de artikelen 
1 tot 5 van dat koninklijk besluit en hebben betrekking op de gewone prestaties van de 
curator. Artikel 6 van datzelfde koninklijk besluit bepaalt de regels en barema’s voor het 
afzonderlijk  honorarium dat  betrekking  heeft  op  de  realisatie  van  met  hypotheken  of 
onroerende voorrechten bezwaarde onroerende goederen en artikel 7 bepaalt de regels en 
barema’s voor het buitengewone honorarium van de curator, indien de curator prestaties 
levert buiten de gewone vereffening van de failliete boedel. 

De regel van artikel 1 van dat koninklijk besluit, die erin bestaat het gewone honora-
rium vast te stellen volgens een proportionele vergoeding, per schijf berekend op grond 
van de door de curator teruggeïnde en gerealiseerde activa, is dus niet van toepassing op 
het afzonderlijke honorarium dat aan de curator verschuldigd is voor de realisatie van met 
hypotheken  of  onroerende  voorrechten  bezwaarde  onroerende  goederen,  zoals  het 
bestreden arrest terecht beklemtoont.

Hoewel de vergoeding die aan de curator verschuldigd is in geval van een afzonderlijk 
honorarium, berekend wordt op grond van andere schijven dan die welke gelden voor een 
gewoon honorarium, neemt dit echter niet weg dat de grondslag waarop de aan de curator 
verschuldigde  barema’s  berekend  wordt,  dezelfde  is  als  die  van  het  voorrecht  van  de 
betrokken schuldeisers.

In geval van een gewoon honorarium vormt het geheel van de teruggeïnde en gereali-
seerde activa de grondslag van het voorrecht van de algemene bevoorrechte of chirogra-
faire schuldeisers. Het gewone honorarium zal bestaan in een proportionele vergoeding, 
berekend volgens diezelfde grondslag,  d.w.z. op grond van het geheel van de door de 
curatoren teruggeïnde en gerealiseerde activa.

In geval van een afzonderlijk honorarium vormen het of de met hypotheken of onroe-
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rende voorrechten bezwaarde onroerend goederen de grondslag van het voorrecht van de 
schuldeisers die houder zijn van een hypotheek of een onroerend voorrecht. Het afzonder-
lijk honorarium dat aan de curator verschuldigd is voor de realisatie van die hypotheken 
of onroerende voorrechten, moet dus berekend worden aan de hand van dezelfde grond-
slag, met name het of de met hypotheken of onroerende voorrechten bezwaarde onroerend 
goederen.

Indien de grondslag van de vordering van de schuldeisers die houder zijn van een hypo-
theek  of  een  onroerend  voorrecht  gevormd  wordt  door  een  geheel  van  onroerende 
goederen, dan zal de grondslag van de berekening van het honorarium van de curatoren 
voor de realisatie van dat geheel van onroerende goederen niet gevormd worden door de 
afzonderlijke verkoop van elk onroerend goed van dat met hypotheken en/of onroerende 
voorrechten  bezwaarde  geheel,  maar  door  de verkoop  van dat  geheel  van  onroerende 
goederen dat de grondslag vormt van het voorrecht en, bijgevolg, de grondslag van de 
berekening van de barema’s van het aan de curator verschuldigde afzonderlijk honora-
rium.

Te  dezen  stelt  het  bestreden  arrest  vast  dat  een  immobiliëncomplex,  bestaande  uit 
verschillende panden,  percelen grond,  loodsen,  gebouwen of afzonderlijke  hallen,  deel 
uitmaakte van het actief van het faillissement,  en dat dit geheel ondeelbaar met hypo-
theken was bezwaard ten voordele van de eiseressen.

Aangezien er geen gegadigde was voor de terugkoop van het hele complex, werd dit, 
met  instemming van  de  eiseressen,  in  verschillende  loten  verdeeld  om de  verkoop  te 
vergemakkelijken en een hogere prijs te verkrijgen. Dat immobiliëncomplex is verkocht 
in de vorm van verschillende loten. Het bestreden arrest wil het barema, bepaald in artikel 
6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, toepassen op de opbrengst van elke 
verkoop van onroerende goederen die tot dat complex behoren.

Welnu, krachtens de hiervoor vermelde regels en beginselen, wanneer de grondslag van 
de hypotheek bestaat uit een geheel van onroerende goederen die ondeelbaar met hypo-
theken zijn bezwaard ten voordele van verschillende schuldeisers, en die in loten worden 
verdeeld met het oog op hun tegeldemaking, is het barema, bepaald in artikel 6 van het 
koninklijk besluit van 10 augustus 1998, van toepassing op de volledige grondslag van die 
bijzondere zekerheid, dus op de opbrengst van de realisatie van het geheel van de onroe-
rende goederen en niet individueel op elke verkoop van een gehypothekeerd onroerend 
goed.

Het  bestreden  arrest,  dat  oordeelt  dat  artikel  6  van  het  koninklijk  besluit  van  10 
augustus 1998 te dezen betekent dat de in dat artikel 6 vastgestelde barema’s van toepas-
sing zijn op de opbrengst van elke verkoop van onroerende goederen die behoren tot de 
failliete boedel, schendt bijgevolg de artikelen 33 van de faillissementswet van 8 augustus 
1997 en 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, aangezien de in dat artikel 
vastgelegde barema’s van toepassing zijn op de realisatie van de grondslag van het voor-
recht, dus te dezen de opbrengst van de verkoop van het geheel van de ten voordele van 
de eiseressen met hypotheken bezwaarde onroerende goederen. 

2. Tweede middel 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 159 van de Grondwet ;
- artikel 33 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet op tegenspraak :
“ - verklaart de hoofd- en tussenberoepen ontvankelijk ;
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- bevestigt het bestreden vonnis, in zoverre het de vordering ontvankelijk verklaart en 
voor recht zegt dat het barema van artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 
1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het 
ereloon van de curatoren van toepassing is op de opbrengst van elke verkoop van de met 
hypotheken  bezwaarde  onroerende  goederen  van  het  faillissement  van  de  n.v.  Etn. 
L.D.P. ;

- vernietigt dat vonnis voor het overige en wijzigt het:
- begroot het door de (verweerders) gevorderde honorarium als volgt:
- voor de verkoop van lot A, bedoeld in de akte van 7 mei 2002 van notaris L. Du Faux, 

op een bedrag van 67.078,70 euro,  onder aftrek van de reeds ontvangen  provisie  van 
24.789,35 euro ;

- voor de verkoop van lot B2, bedoeld in de akte van 17 juni 2002 van notaris L. Du 
Faux, op een bedrag van 26.322,80 euro, onder aftrek van de reeds ontvangen provisie 
van 24.789,35 euro ;

- voor de verkoop van lot B3, bedoeld in de akte van 28 augustus 2002 van notaris L. 
Du Faux, op een bedrag van 35.030,00 euro, onder aftrek van de reeds ontvangen provisie 
van 10.010,00 euro ;

- zegt voor recht dat de wettelijke interest op het bedrag van het onbetaalde honorarium 
verschuldigd is met ingang van 28 oktober 2002, datum waarop de vordering is ingeleid ;

- veroordeelt (eiseres) in de kosten van de twee aanleggen ; laat hun eigen kosten te 
hunnen laste”,

om die redenen,
na een herhaling van de feiten, en met name van het feit dat een immobiliëncomplex, 

bestaande uit verschillende panden, percelen grond, loodsen, gebouwen of afzonderlijke 
hallen  deel  uitmaakten  van  het  actief  van  het  faillissement,  en  met  hypotheken  was 
bezwaard ten voordele van de eiseressen,

“Dat de eerste rechter heeft overwogen dat het honorarium van de curatoren vastgesteld 
moest worden volgens artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 en dat dit 
barema van toepassing was ‘op het bedrag van de opbrengst van de realisatie van elk 
onroerend  goed  en  niet  op  het  volledige  bedrag  van  de  realisatie  van  de  onroerende 
goederen;

Dat het arrest, daarenboven, met verwijzing naar artikel  33 van de faillissementswet 
van 8 augustus 1997, heeft overwogen dat een correctiecoëfficiënt van 0,50 pct. moest 
worden toegepast op het door de curatoren gevorderde honorarium, wat  door laatstge-
noemden betwist wordt, op grond dat artikel 6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 
1998 een bijzonder barema invoert waarvoor geen enkele correctiecoëfficiënt is bepaald, 
terwijl de (eiseressen) de eerste rechter verwijten niet voor recht te hebben gezegd dat het 
barema,  bepaald in  artikel  6  van  het  koninklijk  besluit  van  10  augustus  1998,  moest 
worden toegepast op ‘de totale opbrengst van de verkochte en nog te verkopen onroerende 
goederen’ ;

Dat aangenomen wordt dat de totale opbrengst van de verkochte en nog te verkopen 
onroerende goederen ver beneden de waarde zal liggen van de schuldvorderingen van de 
(eiseressen), welke gewaarborgd worden door hun hypotheek op het volledige industriële 
complex ;

Dat, aldus, de opbrengst van de realisaties aan de (eiseressen) moet toekomen en niet in 
de boedel mag vallen ;

Dat de ingeschreven schuldeisers het honorarium, dat forfaitair is vastgesteld in artikel 
6 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, weliswaar niet hoeven te betalen, maar 
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dat zulks  niet  wegneemt dat indien de opbrengst  van de verkoop niet  volstaat  om dat 
honorarium en het volledige bedrag van hun eigen schuldvordering te betalen, zoals dat te 
dezen het geval is, de curator hen het voorrecht van de gerechtskosten kan tegenwerpen 
(Bergen, 17 september 2002, J.L.M.B., 2004, 50) ;

Dat (de eiseressen betogen dat) het barema van artikel 6 van het koninklijk besluit van 
10 augustus 1998 op degressieve wijze moet worden toegepast op de totale opbrengst van 
de verkochte en nog te verkopen goederen ;

Dat de (eiseressen) allereerst ten onrechte betogen dat de schuldvordering inzake het 
honorarium van de curatoren op de verkoop van de met hypotheken bezwaarde onroe-
rende goederen pas bij afsluiting van het faillissement ontstaat ;

Dat artikel 6 van het koninklijk besluit immers bepaalt dat, “wanneer door toedoen van 
de  curator  met  hypotheken  of  met  onroerende  voorrechten  bezwaarde  onroerende 
goederen worden verkocht”, deze “recht heeft op een afzonderlijk ereloon” op het gereali-
seerde onroerend goed “ten laste van de betrokken schuldeisers in verhouding tot  hun 
rechten” ;

Dat de (eiseressen) daarentegen terecht erop wijzen dat het koninklijk besluit van 10 
augustus 1998 drie soorten prestaties onderscheidt,  krachtens welke de curatoren recht 
hebben op een honorarium : de gewone prestaties, de buitengewone prestaties en de pres-
taties die betrekking hebben op de realisatie van de met hypotheken of met onroerende 
voorrechten bezwaarde onroerende goederen, voor het gedeelte van de prijs dat niet in de 
boedel valt ;

Dat (de eiseressen betogen) dat artikel  1 van het koninklijk besluit van 10 augustus 
1998 het beginsel vastlegt volgens hetwelk ‘het ereloon in een proportionele vergoeding 
per schijf bestaat, berekend op grond van de teruggeïnde en gerealiseerde activa’, zodat 
artikel 6 van dat koninklijk besluit van 10 augustus 1998 alleen van toepassing kan zijn op 
‘de totale opbrengst van de verkochte en nog te verkopen goederen’ ;

Dat  het  verslag  aan  de  Koning,  voorafgaand  aan  het  betrokken  koninklijk  besluit, 
duidelijk preciseert dat:

-  ‘in het koninklijk besluit  is geopteerd voor  de wijze  van bepaling van de gewone 
erelonen van die in de rechtbanken van koophandel van het Rijk gebruikelijk is’ ;

- ‘artikel 3 van dit besluit voorziet in een bijzonder mechanisme dat de rechtbank van 
koophandel kan aanwenden om het bedrag van de gewone erelonen te wijzigen op grond 
van de algemene beoordeling die zij maakt van de wijze waarop de failliete boedel is 
beheerd (…) ; het eerste lid van dit artikel voorziet in de toepassing van een correctiecoëf-
ficiënt die varieert van 0.8 tot 1.2 ; deze coëfficiënt dient om het overeenkomstig artikel 2 
van dit besluit vastgestelde bedrag te wijzigen’;

- ‘In artikel 6, eerste lid, van dit besluit is bepaald dat ingeval door toedoen van de 
curator  onroerende goederen  worden  verkocht  die  met  hypotheken  of  met  onroerende 
voorrechten zijn bezwaard, de schuldeisers die houder zijn van de zekerheden bedoeld in 
deze bepaling, hem in verhouding tot hun rechten op de verkochte onroerende goederen 
een afzonderlijk ereloon verschuldigd zijn ; artikel 6, tweede lid, voorziet in een bijzonder 
barema om die afzonderlijke  erelonen vast  te  stellen ;  het  geldende percentage  wordt 
toegepast op het bedrag van de opbrengst van de verkoop van het onroerend goed dat met 
hypotheken of met onroerende voorrechten is bezwaard en dat niet aan de boedel te beurt 
valt’ ;

Dat, bijgevolg:
- de eerste rechter terecht voor recht heeft gezegd dat het barema van artikel 6 van het 

koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's 
tot  bepaling van  de kosten  en het  ereloon van de curatoren,  van  toepassing is  op de 
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opbrengst van elke verkoop van onroerende goederen uit het faillissement van de n.v. Etn 
L.D.P. ; artikel 1 van dat koninklijk besluit betreft immers slechts het gewone honorarium 
van de curator ;

- hij daarentegen ten onrechte voor recht heeft gezegd dat op dat barema een correctie-
coëfficiënt  van  0,50 pct.  moest  worden  toegepast  ;  de  in  artikel  3  van  het  koninklijk 
besluit van 10 augustus 1998 bedoelde correctiecoëfficiënt heeft immers alleen betrekking 
op het gewone honorarium van de curator (Brussel, 16 januari 2001, R.D.C., 2002, 41) ;

Dat daarenboven het provisionele honorarium in rekening moet worden gebracht, dat 
de (verweerders) ontvangen hebben voor de verkoop van de loten A (24.789,35 euro), B2 
(7.107,60 euro) et B3 (10.010,00 euro) ;

Dat, ten slotte, de wettelijke interest verschuldigd is op de bedragen die op de dag van 
de vordering nog niet betaald waren”.

Grieven
Vóór de rechter beslist een verordenende tekst toe te passen, wordt hij geacht ambts-

halve uitspraak te hebben gedaan over de excepties van openbare orde die de partijen hier-
omtrent zouden hebben opgeworpen.

Krachtens artikel 159 van de Grondwet passen de hoven en rechtbanken de algemene, 
provinciale en plaatselijke  besluiten en verordeningen alleen toe in zoverre  zij met de 
wetten  overeenstemmen. Zo  moeten  de  rechters,  zelfs  ambtshalve,  de  wettigheid 
onderzoeken van  de verordenende teksten die zij  toepassen en,  in voorkomend geval, 
ambtshalve  weigeren  de  verordenende  teksten  toe  te  passen  die  een  hogere  bepaling 
schenden.

Zoals het eerste middel  uiteenzet,  bepaalt  artikel  33 van de faillissementswet  van 8 
augustus 1997, enerzijds, dat het honorarium van de curators wordt bepaald naar verhou-
ding van het belang en de complexiteit van hun opdracht en, anderzijds, dat het honora-
rium niet uitsluitend mag worden uitgedrukt in een vergoeding die in verhouding staat tot 
de gerealiseerde activa.

Het bepaalt voor het overige dat de regels en barema's tot vaststelling van het honora-
rium door de Koning worden bepaald.

Het koninklijk besluit van 10 augustus 1998, genomen ter uitvoering van artikel 33, 
eerste lid, van de faillissementswet, voert de in voormeld artikel 33 vastgelegde gemengde 
regeling uit.

Artikel 1 van het koninklijk besluit bepaalt dat het honorarium van de curator bestaat in 
een proportionele vergoeding per schijf berekend op grond van de teruggeïnde en gereali-
seerde activa. Artikel 2 bepaalt de proportionele vergoeding per schijf. Artikel 3 bepaalt 
de toepassing van een correctiecoëfficiënt op het honorarium dat overeenkomstig de arti-
kelen 1 en 2 is vastgesteld.

Artikel 6 betreffende het honorarium dat betaald moet worden ten gevolge van de door 
de curator verrichte verkoop van met hypotheken of onroerende voorrechten bezwaarde 
onroerende goederen, voorziet in de toekenning van een afzonderlijk honorarium ten laste 
van de betrokken  schuldeisers,  dat  bestaat  in  een proportionele  vergoeding per schijf, 
vastgesteld  overeenkomstig  een  bijzonder  barema,  en  wijkt  af  van  artikel  3  van  dat 
koninklijk  besluit,  dat  voorziet  in  een  correctiemechanisme  voor  het  honorarium  dat 
bepaald is op basis van een barema, zonder daarom in een ander correctiemechanisme te 
voorzien.

Artikel 6 van voornoemd koninklijk besluit is  derhalve onwettig,  in zoverre het het 
honorarium alleen bepaalt op grond van een vergoeding die in verhouding staat tot de 
gerealiseerde activa, in strijd met artikel 33 van de faillissementswet, dat een gemengd 
stelsel voor de berekening van het honorarium invoert.



2384 HOF VAN CASSATIE 28.11.05 - Nr. 631 

Het bestreden arrest,  dat  artikel  6  van het koninklijk  besluit  van 10 augustus  1998 
toepast en aldus, althans impliciet, beslist dat dit koninklijk besluit conform is met de fail-
lissementswet  van  8  augustus  1997,  schendt  bijgevolg  artikel  159  van  de  Grondwet, 
krachtens hetwelk elk met eigenlijke rechtspraak belaste orgaan de besluiten en verorde-
ningen alleen toepast in zoverre zij met de wet overeenstemmen, alsook artikel 33 van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, luidens hetwelk  het ereloon niet uitsluitend mag 
worden uitgedrukt in vergoeding die in verhouding staat tot de gerealiseerde activa.

IV.  Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende  dat  artikel  33,  eerste  lid,  van  de  faillissementswet  van  8 

augustus 1997 bepaalt dat de regels en barema's tot vaststelling van het ereloon 
door de Koning worden vastgesteld;

Overwegende dat, krachtens artikel 6, eerste lid, van het koninklijk besluit van 
10 augustus 1998 houdende vaststelling van de regels en barema's tot bepaling 
van de kosten en het ereloon van de curatoren, wanneer door toedoen van de 
curator met hypotheken of met onroerende voorrechten bezwaarde onroerende 
goederen worden verkocht, die curator recht heeft op een afzonderlijk honora-
rium ten  laste  van  de  betrokken  schuldeisers  in  verhouding  tot  hun  rechten, 
hetwelk verschilt van de in artikel 1 van datzelfde besluit bedoelde proportionele 
vergoeding  en  berekend wordt  op grond van de  teruggeïnde  en gerealiseerde 
activa ;

Dat voornoemd artikel 6, tweede lid, voor de berekening van dat afzonderlijk 
honorarium in een bijzonder barema voorziet, volgens een degressief percentage 
per opeenvolgende schijf;

Overwegende dat uit geen enkele bepaling waarvan het middel de schending 
aanvoert, volgt dat, wanneer een geheel van onroerende goederen dat ondeelbaar 
is  bezwaard  met  hypotheken  of  met onroerende  voorrechten,  in  verschillende 
loten  moet  worden  verkocht,  het  in  voormeld  artikel  6  bepaalde  bijzonder 
barema moet worden toegepast op de opbrengst van het geheel van die verkopen 
en niet op de opbrengst van elke verkoop afzonderlijk ;

Dat het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht;
Tweede middel
Overwegende dat krachtens artikel 33 van de wet van 8 augustus 1997, het 

honorarium van de curators, dat wordt bepaald naar verhouding van het belang 
en de complexiteit van hun opdracht, niet uitsluitend mag worden uitgedrukt in 
een vergoeding die in verhouding staat tot de gerealiseerde activa ;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vast-
stelling van de regels en barema's tot bepaling van de kosten en het ereloon van 
de curatoren, een onderscheid maakt tussen het gewone, het afzonderlijke en het 
buitengewone honorarium ;

Dat de rechtbank van koophandel, op grond van artikel 3 van dat besluit, door 
een met redenen omklede beslissing het gewone honorarium kan vermeerderen 
of verminderen door er een correctiecoëfficiënt op toe te passen ;

Dat het afzonderlijk honorarium, dat vastgelegd wordt overeenkomstig artikel 
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6 van dat besluit, slechts een gedeelte van het honorarium van de curator vormt;
Dat, bijgevolg, artikel 6, dat het afzonderlijk honorarium uitsluitend bepaalt op 

grond van een vergoeding die in verhouding staat  tot  de gerealiseerde activa, 
artikel 33 van de faillissementswet niet schendt;

Dat het middel, dat berust op de tegengestelde bewering, faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

28 november 2005 – 3° Kamer  –  Voorzitter:  de h. Echement, afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie: de h. Werquin, advocaat-gene-
raal  – Advocaten: mrs. Verbist en De Gryse.

Nr. 632

3° KAMER - 28 november 2005

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN VAN 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP - 
VONNIS ALVORENS RECHT TE DOEN - BESTREDEN ARREST - BESLISSING - HEROPENING VAN DE 
DEBATTEN - CASSATIEBEROEP VÓÓR DE EINDBESLISSING

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - REDENEN VAN 
DE VONNISSEN EN ARRESTEN - OVERTOLLIGE REDEN

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - CURATOR - TEKORTKOMING - VERVANGING - 
VOORWAARDE

1º  Het  cassatieberoep is  niet  ontvankelijk,  in  zoverre  het  vóór  de  eindbeslissing  wordt  
ingesteld tegen de beslissing van het arrest om het debat te heropenen teneinde de  
eisers in staat te stellen de ontvankelijkheid van hun hoger beroep te verklaren1.  (Art. 
1077, Ger.W.)

2º  Een  middel  dat  kritiek  uitoefent  op  een reden  waarop de bestreden beslissing  niet  
gegrond is en bijgevolg niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk2.

3º  Het  middel  faalt  naar  recht,  wanneer  het  betoogt  dat  art.  31,  Faillissementswet,  de  
vervanging van de curatoren door de rechtbank van koophandel wegens de niet-naleving 
van art. 51 van die wet, afhankelijk maakt van de voorwaarde dat de rechter-commissaris  
een beschikking genomen heeft waarin hij die niet-naleving vaststelt of dat die magistraat 
of de schuldeisers de curatoren dat verwijt hebben gemaakt. 

(V. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 19 nov. 2001, AR S.00.0126.F, nr 628; 4 nov. 2005, AR C.04.0074.F - C.04.0089.F, nr.562.
2 Cass., 21 okt. 2002, AR S.99.0090.F, nr 554.
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(A.R. C.05.0033.F)

 I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  22  oktober  2004  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
II.Rechtspleging voor het Hof
De  eerste  voorzitter  heeft  de  zaak  bij  beschikking  van  10  november  2005 

verwezen naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat–generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
 III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek ;
- de artikelen 31, eerste en tweede lid, 35, eerste en vijfde lid, 40,  eerste lid, en 51, 

tweede en derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (hierna : “faillisse-
mentswet”) ;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Na met name het volgende te hebben vermeld :
“Bij brief van 6 februari 2004 verzoekt de griffie van de Rechtbank van Koophandel te 

Brussel de [eisers] en de rechters-commissarissen om haar voorzitster en de leden van de 
faillissementskamer op 8 maart 2004 te ontmoeten, met toepassing van artikel 31 van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997. Ze worden verzocht alle rekeninguittreksels mee 
te  brengen  die  betrekking  hebben  op  het  faillissement,  vanaf  het  vonnis  van 
faillietverklaring tot 1 maart 2004.

(...)
Op 15 maart 2004 wijst de rechtbank een vonnis waarin :
- ze naar het proces-verbaal van terechtzitting van 8 maart 2004 verwijst, waarin de in 

het voormelde paragraaf bedoelde verbintenis van de [eisers] opgetekend staat ;
- ze beslist om het aantal rechters-commissarissen terug te brengen tot één eenheid, 

gelet op de gevorderde staat van het faillissement, en een einde maakt aan het mandaat 
[van rechter-commissaris M.] ;

- ze zich afvraagt of de ploeg van de curatoren niet versterkt zou moeten worden met 
één of meer technici uit het management of het financieel beheer, gelet op het feit dat :

• de [eisers] zich als echte zakenlieden gedragen en ware herstructureringen op touw 
zetten en beheren, waarbij zij grote risico’s nemen, met name door operationele verliezen 
te boeken op voortgezette activiteiten, zoals dat het geval is voor de vennootschap S.T. ;

• de  [eisers]  op  de  rekening  bij  de  Fortisbank  gemiddeld  een  bedrag  van 
25.000.000 euro hebben bewaard, in strijd met artikel 51 van de faillissementswet ;

-  ze  de  [eisers]  wenst  te  horen  met  betrekking  tot  bepaalde  uitgaven  betreffende 
aankopen, verblijven in het buitenland en restaurantkosten ;

het bestreden arrest :
1. stelt vast dat de eerste rechter de eisers geenszins heeft bevolen een administratieve 

handeling te stellen in het kader van het faillissementsbeheer ;
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2. verklaart het hoger beroep zonder voorwerp, voor zover het betrekking heeft op een 
bevoegdheidsoverschrijding door de rechter ;

3. beveelt de heropening van het debat om de partijen in staat te stellen de ontvankelijk-
heid van het hoger beroep toe te lichten, in zoverre het ertoe strekt, enerzijds, de beslis-
sing van de eerste rechter om het aantal rechters-commissarissen tot één eenheid terug te 
brengen, te wijzigen, en een eind te maken aan het mandaat van de heer M., en, ander-
zijds,  de  overwegingen  van  de eerste  rechter,  zoals  ze  in  het  verzoekschrift  in  hoger 
beroep vermeld worden, te wijzigen ;

Om aldus te beslissen, steunt het arrest op de volgende gronden :
“5. De [eisers] betogen dat de rechtbank, onder het mom van een oproeping die zij hen 

heeft verstuurd in het kader van artikel 31 van de faillissementswet, hen gedwongen heeft 
een administratieve handeling te stellen, te weten het afsluiten van een bankrekening en 
het storten van gelden aan de Deposito- en Consignatiekas, en zich aldus onwettig heeft  
ingelaten met het beheer van het faillissement en haar bevoegdheid heeft overschreden. 
Zij betogen zelfs dat zij werden verplicht om het zittingblad, waarin hun verbintenis was 
opgetekend, onder morele dwang te ondertekenen.

Ze oordelen dat het bevel van de rechtbank, volgens het gemeen recht van artikel 616 
van het Gerechtelijk Wetboek, vatbaar is voor hoger beroep.

6. Uit geen enkel, aan het hof [van beroep] voorgelegd gegeven volgt dat de rechtbank 
de [eisers] enig ‘bevel’  zou hebben gegeven  om het volledige  bedrag of een gedeelte 
ervan op de rekening van de Fortisbank door te storten aan de Deposito- en Consigna-
tiekas en die bankrekening voortaan niet meer te gebruiken.

Het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting  van  8  maart  2004  vermeldt  alleen  dat  de 
[eisers] zich ertoe hebben ‘verbonden’ dat te doen en het hof [van beroep] kent de voor-
waarden niet waaronder zij die verbintenis zijn aangegaan en weet niet of zij onder druk 
zijn gezet door de rechtbank. Bij gebrek aan bewijs is het moreel geweld dat de [eisers] 
aanvoeren, niet aangetoond.

Zoals de [eisers] overigens terecht opmerken, was de rechtbank niet bevoegd om hen 
een dergelijke administratieve handeling op te leggen.

Het zijn immers de [eisers] die het faillissement beheren, op hun verantwoordelijkheid 
en onder toezicht van de rechter-commissaris, wiens bevoegdheden duidelijk gedefinieerd 
worden in artikel 35 van de faillissementswet.

7. Voor het overige kan uit de bewoordingen van de door de rechtbank aan de [eisers] 
gestuurde oproeping en uit de bewoordingen van het bestreden vonnis niet worden afge-
leid dat de rechtbank een andere beslissing wou nemen dan die waarbij zij hun vervanging 
overwoog en dat zij zich wenste in te laten met hun beheer of in de plaats van de rechter-
commissaris wenste te treden.

Artikel 31 van de faillissementswet staat de rechtbank toe de [eisers] te allen tijde te 
vervangen. Artikel 37 bepaalt van zijn kant dat tegen de vonnissen waarbij een curator 
wordt vervangen, geen verzet of hoger beroep openstaat.

De rechtbank kan haar beslissing evenwel niet arbitrair nemen en moet ze met redenen 
omkleden,  hetzij  om administratieve redenen hetzij  omdat  de [eisers] een fout  hebben 
begaan.

Eén van de redenen waarop de rechtbank haar beslissing kon gronden, is met name de 
schending door de [eisers] van artikel 51 van de faillissementswet, dat hen dwingt om de 
gelden afkomstig van verkopingen en invorderingen aan de Deposito- en Consignatiekas 
te storten. De sanctie voor een dergelijke tekortkoming bestaat niet alleen in de betaling 
van  verwijlinterest,  aangezien  de  wettelijke  beslissing  is  genomen  ‘onverminderd  de 
toepassing van artikel 31’.
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De rechtbank kon dus, zonder zich schuldig te maken aan bevoegdheidsoverschrijding 
en  zonder  enige  inquisitoriale  wil,  de  vervanging  van  de  [eisers]  overwegen  en  hen 
oproepen om, met name, het behoud van een actieve rekening bij de Fortisbank toe te 
lichten.

8. Het hof [van beroep] stelt bijgevolg vast dat de rechtbank, in de huidige stand van 
het dossier, geen enkele ‘beslissing’ heeft genomen die de [eisers] kan benadelen en dat 
het hoger beroep derhalve zonder voorwerp is. Daarenboven is ‘de verbintenis’ van de 
[eisers],  die een eenzijdige en vrijwillige handeling aan hun zijde vormt, uiteraard niet 
vatbaar voor hoger beroep.

9.  De  [eisers]  verwijten  de  rechtbank  dat  zij  hen  onverantwoorde  verwijten  heeft 
gemaakt, door hen te bestempelen als zakenlieden die grote risico’s nemen of door voor te 
houden dat zij artikel 51 van de faillissementswet hadden geschonden of nog door hen van 
bedrog te verdenken.

Zoals in de punten 6 en 7 is uiteengezet, kan uit geen enkel gegeven worden afgeleid 
dat  de  bekritiseerde overwegingen  zouden zijn  gegeven  in  een andere context  dan de 
procedure van vervanging van de [eisers], bepaald in artikel 31 van de faillissementswet.

Welnu, artikel 37 van diezelfde wet bepaalt dat tegen de vonnissen waarbij een curator 
wordt vervangen, geen verzet of hoger beroep openstaat.

Het hof [van beroep] kan weliswaar niet kennisnemen van een beslissing tot vervan-
ging, maar kan, prima facie, evenmin uitspraak doen over de eventuele doorslaggevende 
redenen  van  een  tussenvonnis  dat  in  het  kader  van  een  dergelijke  procedure  werd 
gewezen.

De curatoren op wie de rechtbank kritiek heeft geuit, hebben dus geen andere mogelijk-
heid dan, in voorkomend geval, cassatieberoep in te stellen of schadevergoeding van de 
Belgische Staat of van de magistraat te vorderen voor de fout die tegen hen is begaan, als 
zij vergoed wensen te worden voor de materiële en morele schade die zij geleden hebben 
(Verougstraete, Faillissement en gerechtelijk akkoord, uitgave 2003, p. 270, nr. 400).

De [eisers] betogen in algemene zin wel dat de verwijten van de rechtbank de uiting 
zijn  van  de wil  om zich met  het  beheer  van  het  faillissement  in  te  laten,  wat  niet  is 
bewezen, maar spreken zich niet uit over de ontvankelijkheid van hun hoger beroep, in 
zoverre het de redenen van het vonnis betreft. Hetzelfde geldt voor het middel, afgeleid 
uit de miskenning van het recht van verdediging van de [eisers], in zoverre de oproeping 
geen melding maakte van de grieven waarover de rechtbank hen wou horen.

Bijgevolg moet de heropening van het debat worden bevolen, om hen in staat te stellen 
over die punten uitleg te verschaffen.”

Grieven
1. Eerste onderdeel
1. Het beroepen vonnis, gewezen op 15 maart 2004 door de Rechtbank van Koophandel 

te  Brussel  (dat  deel  uitmaakt  van  het  dossier  van  de rechtspleging,  waarop  [het]  Hof 
vermag acht te slaan en dat in het bestreden arrest is weergegeven, beslist onder andere 
het volgende :

“Gelet op de uitnodiging aan elke [eiser] om op 8 maart 2004 te verschijnen op grond 
van artikel 31 van de faillissementswet ;

Gelet op het proces-verbaal van de terechtzitting van 8 maart 2004 en de daarin opgete-
kende en door de [eisers] ondertekende bewoordingen ;

‘[De eisers] verbinden er zich toe vandaag 31.000.000 - 8.000.000 euro (het door de 
rechter-commissaris begrote bedrag) aan de Deposito- en Consignatiekas te storten. Het 
bewijs dat deze verrichting vandaag is geschied, zal aan de rechtbank gefaxt worden.
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[De eisers] verbinden er zich daarenboven toe elk bedrag dat zij op [hun] Fortis-reke-
ning ontvangen, regelmatig door te storten op de rekening van de curatele bij de Belgo-
laise’ ;

Dat uit de toelichtingen [van de eisers] op deze terechtzitting van 8 maart  en uit de 
huidige stand van beheer van het faillissement – zoals bevestigd door de rechter-commis-
saris op deze terechtzitting – blijkt dat het moment is gekomen om het aantal rechters-
commissarissen tot één eenheid te herleiden, zoals dit in het hiernavolgende dictum is 
gezegd, overeenkomstig de eisen van de faillissementswet ;

Dat uit het debat overigens is gebleken dat [de eisers] zich als echte zakenlieden en 
actieve managers gedragen en ware bedrijfsherstructureringen op touw zetten en beheren, 
teneinde nadien winst te halen uit de realisatie van de activa ;

Dat [zij] aldus grote risico’s nemen (zonder daarom door een verzekering gedekt te 
zijn, aangezien geen enkele verzekeraar [hen] naar het schijnt dekking wil verlenen) en bij 
gelegenheid operationele verliezen op sommige voortgezette activiteiten boeken (zie het 
neergelegde dossier : S.T.) ;

Dat thans moet worden vastgesteld dat uit het onderzoek van de door [de eisers] neer-
gelegde rekeninguittreksels van de Fortisbank blijkt dat [zij] van 30 november 2001 tot 30 
juni 2003 een gemiddeld bedrag van 25.000.000 euro op die rekening bewaard hebben, 
terwijl de rechter-commissaris dat bedrag op 8.000.000 euro had vastgesteld, in strijd met 
artikel 51 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 ;

Dat die herstructureringen de vraag doen rijzen of de ploeg van de [eisers] niet versterkt 
moet worden met één of meer technici uit het management of het financieel beheer ;

Dat [de eisers] daarenboven tevens gehoord moeten worden over bepaalde uitgaven die 
het  onderzoek  van  de  voornoemde  rekeninguittreksels  aan  het  licht  heeft  gebracht 
(bijvoorbeeld, uitgaven in de 'Hermes'-kledingzaak ; verblijf in Arizona tijdens het einde-
jaarsweekend van 2001 ; kosten voor een luxehotel [Hôtel Bellerive au Lac te Zurich] en 
voor een gastronomisch restaurant André D'Haese [Machelen] via de Visakaart en gedebi-
teerd van de Fortisrekening van het faillissement) ;

(...)
Beslist dat er in de zaak een nieuwe vergadering met de [eisers] en de rechter-commis-

saris zal worden belegd op 19 april 2004 om 14.30 uur”. 
2. Uit de bewoordingen van het beroepen vonnis en van het bestreden arrest,  die ze 

overneemt, blijkt duidelijk dat de rechtbank :
- de verbintenissen die de eisers voor de rechtbank hebben aangegaan om op 8 maart 

2004 een bedrag van 23 miljoen euro aan de Deposito- en Consignatiekas te storten en elk 
bedrag dat zij op hun Fortisrekening ontvingen, regelmatig door te storten op de rekening 
van de Belgolaise, heeft opgetekend, waardoor ze aan die verbintenissen een dwingend 
karakter verleent ;

-  het  beheer  van  de eisers  bekritiseert  door  acht  te  slaan op de activiteiten  van  de 
vennootschap S.  T.  en hen verwijt  dat  het  onderzoek van de rekeninguittreksels  heeft 
aangetoond dat [de eisers] een gemiddeld bedrag van 25.000.000 euro op de Fortisreke-
ning hebben bewaard, terwijl de rechter-commissaris het bedrag op 8.000.000 euro heeft 
vastgesteld en [de eisers] zich als echte zakenlieden en actieve managers  gedragen en 
zodoende grote risico’s nemen ;

-  derhalve  de  vraag  stelt  of,  gelet  op  die  verwijten,  de  ploeg  van  de  [eisers]  niet 
versterkt  moet  worden met één of meer  technici  uit het  management  of het financieel 
beheer ;

- beslist dat [de eisers] daarenboven gehoord moeten worden over bepaalde uitgaven 
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die het onderzoek van de rekeninguittreksels aan het licht heeft gebracht, terwijl de wet 
dat onderzoek aan de rechter-commissaris toekent.

Bijgevolg blijkt  uit  de bewoordingen van het beroepen vonnis,  ondanks de bewoor-
dingen van artikel 31 van de faillissementswet, duidelijk :

- dat de rechtbank een andere beslissing wenst te nemen dan die waarbij zij de vervan-
ging van de eisers overwoog en zelfs één of meer technici wou toevoegen ;

- dat de rechtbank zich met het beheer van de eisers ingelaten heeft en zich in de plaats 
van de rechter-commissaris heeft gesteld of, op zijn minst, maatregelen sui generis heeft 
genomen, en

- dat, in ieder geval, de bekritiseerde overwegingen, met name de verwijten betreffende 
het beheer van het faillissement door de eisers, buiten het toepassingsgebied vallen van 
artikel 31 van de faillissementswet betreffende de vervanging van de curatoren.

Bijgevolg  kan,  in  tegenstelling  tot  wat  het  bestreden arrest  onwettig  beslist,  uit  de 
bewoordingen van het beroepen vonnis niet worden afgeleid :

(1) dat de rechtbank geen andere beslissing wenste  te nemen dan die waarbij  zij de 
vervanging van de eisers overwoog en dat de rechtbank zich niet wou inlaten met het 
beheer van de [eisers] of zich in de plaats wou stellen van de rechter-commissaris ;

(2) dat de aangevochten (en hierboven weergegeven) overwegingen van het beroepen 
vonnis niet zouden zijn geuit in een andere context dan de procedure tot vervanging van 
de curatoren, bepaald in artikel 31 van de faillissementswet.

3. Uit het voorgaande volgt dat de appèlrechters beslissen dat uit de bewoordingen van 
de door de rechtbank aan de [eisers] gerichte oproeping en uit de bewoordingen van het 
bestreden vonnis niet kan worden afgeleid dat de rechtbank een andere beslissing wenste 
te nemen dan die waarbij zij hun vervanging overwoog en dat zij zich wenste in te laten 
met hun beheer of zich in de plaats wou stellen van de rechter-commissaris, terwijl het 
beroepen vonnis het tegendeel beweert  van wat het bestreden arrest beslist,  zoals hier-
boven is aangetoond, en de appèlrechters aan het bestreden vonnis aldus een uitlegging 
geven die niet  verenigbaar  is met  de bewoordingen ervan en de bewijskracht  van dat 
vonnis miskennen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Bijgevolg zijn de beslissingen van de appèlrechters, die gegrond zijn op die onwettige 
beslissing, te weten : (1) dat de rechtbank, in de huidige stand van het dossier, geen enkele 
“beslissing” heeft genomen die de eisers kan benadelen en dat het hoger beroep bijgevolg 
zonder  voorwerp  is  en  (2)  dat  uit  geen  enkel  gegeven  kan  worden  afgeleid  dat  de 
verwijten van de rechtbank in een andere context konden zijn gemaakt dan die van de 
procedure tot vervanging van de curatoren, bepaald in artikel 31 van de faillissementswet, 
evenmin naar recht zijn verantwoord.

2. Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 40, eerste lid, van de faillissementswet, beheren de curatoren het 

faillissement als een goed huisvader onder toezicht van de rechter-commissaris.
Artikel 35, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt dat de rechter-commissaris  er in het 

bijzonder mee is belast toezicht te houden op het beheer en op de vereffening van het fail-
lissement en de verrichtingen ervan te bespoedigen. Volgens het vijfde lid van dat artikel 
worden de beschikkingen van de rechter-commissaris gemotiveerd en zijn zij uitvoerbaar 
bij voorraad, en staat tegen die beschikkingen beroep open bij de rechtbank.

Krachtens artikel 31, eerste lid, van de faillissementswet, kan de rechtbank van koop-
handel de rechter-commissaris te allen tijde vervangen door een van haar andere leden en 
de curatoren of een van hen vervangen. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat de cura-
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toren van wie de vervanging wordt overwogen, vooraf worden opgeroepen en, na verslag 
van de rechter-commissaris, in raadkamer gehoord en dat het vonnis uitgesproken wordt 
in openbare terechtzitting.

Artikel 31 van de faillissementswet  betreffende de vervanging van de curatoren kan 
alleen in het belang van de boedel worden uitgesproken en met eerbiediging van het recht 
van verdediging van de curatoren, wat met name veronderstelt dat de oproeping de hun 
gemaakte verwijten vermeldt.

Artikel 51, tweede en derde lid, van de faillissementswet bepaalt dat :
De  gelden  afkomstig  van  verkopingen  en  invorderingen  door  de  curatoren  gedaan, 

worden binnen een maand na ontvangst aan de Deposito- en Consignatiekas gestort. De 
curator kan een beperkt bedrag op een per faillissement geïndividualiseerde bankrekening 
bewaren, dienstig voor de lopende verrichtingen, onder toezicht van de rechter-commis-
saris die daarvan het maximumbedrag bepaalt.

Bij  nalatigheid  zijn  de  curatoren  verwijlintresten,  gelijk  aan  de  wettelijke  intrest, 
verschuldigd voor de sommen die zij niet hebben gestort, onverminderd toepassing van 
artikel 31.

2. De respectieve bevoegdheden van de curatoren en de rechter-commissaris worden 
dus duidelijk gedefinieerd in de voormelde bepalingen van de artikelen 40 en 35 van de 
faillissementswet.

De rechtbank van koophandel kan zich dus nooit  op eigen initiatief inlaten met  het 
beheer van de curatoren op grond van artikel  31,  eerste lid,  van de faillissementswet, 
betreffende de vervanging van de curatoren.

3. Uit artikel 51, tweede en derde lid, van de faillissementswet volgt dat de vervanging 
van de curator, op grond van dat artikel 31, eerste en tweede lid, van dezelfde wet, een 
sanctie en geen administratieve handeling is.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 september 2002, die artikel 31 van 
de faillissementswet aanvult, blijkt ook dat de vervanging van de curator geen administra-
tieve handeling is maar een sanctie wegens fraude of wanbeheer (buiten het bijzondere 
geval waarin de curator vervangen wordt op eigen verzoek) (Amendement nr. 55/1132, 
Gedr. St. K., 2000-01, nr. 1132/008, p. 11-12 en verslag, nr. 1132/013, p. 52-53, 139 en 
146).

De appèlrechters beslissen bijgevolg onwettig, in strijd met artikel 31, eerste en tweede 
lid, van de faillissementswet, dat de rechtbank haar beslissing, genomen op grond van dat 
artikel 31, met redenen moet omkleden, hetzij om een administratieve reden hetzij omdat 
de curatoren een fout hebben begaan, aangezien die beslissing niet door een administra-
tieve reden gerechtvaardigd kan worden.

4. Hoewel de schending van artikel 51 van de faillissementswet in voorkomend geval 
de toepassing van artikel 31 op de curatoren kan rechtvaardigen, belet zulks niet dat dit 
verwijt in elk geval vóór enig initiatief van de rechtbank moet worden verwoord hetzij 
door de rechter-commissaris, die het fondsenbeheer controleert, en meer bepaald de nale-
ving van de (beperkte) verplichting om de gelden aan de Deposito- en Consignatiekas 
door te storten,  hetzij door de schuldeisers (zie de voormelde bepalingen van de artikelen 
35 en 51).

In dat geval moet de rechtbank, overeenkomstig het recht van verdediging, de curatoren 
in de oproeping die hun betekend wordt overeenkomstig artikel 31, tweede lid, van de 
faillissementswet, in kennis stellen van het of de verwijten van de rechter-commissaris of 
de schuldeisers.

De rechtbank van koophandel kan dus geenszins ambtshalve in de plaats treden van de 
rechter-commissaris in de uitoefening van de hem bij wet toegekende bevoegdheden noch 
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van de schuldeisers in hun recht op eerbiediging van de belangen van de boedel. Dat is 
des te meer het geval, daar de rechtbank uitspraak doet over de beroepen tegen de beslis-
singen  van  de rechters-commissarissen  en het  grondbeginsel  van  onpartijdigheid moet 
naleven (zie voormeld artikel 35).

5. Het bestreden arrest stelt te dezen vast dat de griffie van de Rechtbank van Koop-
handel te Brussel de eisers en de rechters-commissarissen uitgenodigd heeft om de voor-
zitster en de leden van de faillissementskamer te ontmoeten op 8 maart 2004, met toepas-
sing van artikel 31 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. Ze worden verzocht alle 
rekeninguittreksels mee te nemen die betrekking hebben op het faillissement, vanaf het 
vonnis van faillietverklaring tot 1 maart 2004.

Daarenboven vermeldt het zittingblad van 8 maart 2004, op bladzijde 2 (dus het proces-
verbaal  van  de  openbare  terechtzitting  van  8  maart  2004,  dat  deel  uitmaakt  van  het 
procesdossier, waarop [het] Hof vermag acht te slaan) : “[De eisers brengen] verslag uit. 
De rechters-commissarissen zijn het eens met dit relaas van de feiten. [De eisers] [zullen] 
een dossier betreffende S.T. neerleggen”.

Uit de bewoordingen van het beroepen vonnis en van het bestreden arrest, dat ze over-
neemt, blijkt duidelijk dat de rechtbank :

- de verbintenissen die de eisers voor de rechtbank hebben aangegaan om op 8 maart 
2004 een bedrag van 23 miljoen euro aan de Deposito- en Consignatiekas te storten en elk 
bedrag dat zij op hun Fortisrekening ontvingen, regelmatig door te storten op de rekening 
van de Belgolaise, heeft doen optekenen, waardoor ze aan die verbintenissen een dwin-
gend karakter verleent ;

-  het  beheer  van  de eisers  bekritiseert  door  acht  te  slaan op de activiteiten  van de 
vennootschap S. T. (waarin de curatele slechts zijn rol van aandeelhouder vervult,  wat 
elke beheersdaad uitsluit) en hen verwijt  dat  het  onderzoek van de rekeninguittreksels 
heeft aangetoond dat [de eisers] een gemiddeld bedrag van 25.000.000 euro op de Fortis-
rekening hebben bewaard, terwijl de rechter-commissaris het bedrag op 8.000.000 euro 
heeft vastgesteld en [de eisers] zich als echte zakenlieden en actieve managers gedragen 
en zodoende grote risico’s nemen ;

-  stelt,  gelet  op  die  verwijten,  derhalve  de  vraag  of  de  ploeg  van  de  [eisers]  niet 
versterkt  moet worden met  één of meer technici uit  het management  of het financieel 
beheer ;

- beslist dat [de eisers] daarenboven gehoord moeten worden over bepaalde uitgaven 
die het onderzoek van de rekeninguittreksels aan het licht heeft gebracht, terwijl de wet 
dat onderzoek aan de rechter-commissaris toekent.

Uit die vaststellingen, en hoewel de rechtbank gepreciseerd heeft  dat het voormelde 
verzoek van 6 februari 2004 was gedaan met toepassing van artikel 31 van de faillisse-
mentswet, blijkt bijgevolg dat het bestreden optreden en de bestreden beslissing van de 
rechtbank van koophandel (te weten de verschillende voormelde maatregelen, opgetekend 
of  bevolen  door  de  rechtbank  van  koophandel,  alsook  de  voormelde  beoordeling  en 
verwijten betreffende het beheer van het faillissement in het beroepen vonnis) bevoegd-
heidsoverschrijding opleveren  wegens  inquisitoriale inmenging  in het  faillissementsbe-
heer en door indeplaatsstelling van de rechtbank aan een rechter-commissaris in de uitoe-
fening van de hem bij wet toegekende bevoegdheden en in de rechten van de schuldeisers 
in het belang van de failliete boedel. Ze vormen op zijn minst maatregelen sui generis. Ze 
vallen in elk geval buiten het toepassingsgebied van artikel 31 van de faillissementswet, 
betreffende de vervanging van curatoren.

De enige omstandigheid dat de rechtbank haar beslissing niet correct heeft omschreven, 
wijzigt geenszins de ware aard ervan.
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Te dezen miskent het hof van beroep bijgevolg de ware aard van het beroepen vonnis 
en beslist  het  onwettig  dat  dit  beroepen  vonnis  [deel  uitmaakt]  van  de procedure  tot 
vervanging van de eisers, bepaald in artikel 31 van de faillissementswet, door inzonder-
heid  te  oordelen dat  “uit  de  bewoordingen  van  de  door  de  rechtbank  aan  de  [eisers] 
gerichte  oproeping en uit  de bewoordingen  van het bestreden vonnis  niet  kan worden 
afgeleid  dat  de  rechtbank  een  andere  beslissing  wou  nemen  dan  die  waarbij  zij  hun 
vervanging overwoog en dat zij zich wenste in te laten met hun beheer of in de plaats van 
de rechter-commissaris wenste te treden”, dat “één van de redenen waarop de rechtbank 
haar beslissing kon gronden, met name de schending door de [eisers] van artikel 51 van de 
faillissementswet  is  (…).  De  rechtbank  kon  dus,  zonder  zich  schuldig  te  maken  aan 
bevoegdheidsoverschrijding  en  zonder  enige  inquisitoriale  wil,  de  vervanging  van  de 
[eisers] overwegen en hen oproepen om, met name, het behoud van een actieve rekening 
bij de Fortisbank toe te lichten”, en dat uit geen enkel gegeven kan worden afgeleid dat de 
verwijten van de rechtbank de uiting zijn van haar wil om zich met het beheer van het 
faillissement in te laten.

Uit het voorgaande volgt dat de appèlrechters, door aldus te beslissen :
- het voormelde wettelijk bepaalde in artikel 31, eerste en tweede lid, van de faillisse-

mentswet, betreffende de vervanging van de curatoren, schenden, aangezien de ware aard 
van het beroepen vonnis, in tegenstelling tot wat het bestreden arrest beslist, buiten het 
toepassingsgebied van dat artikel valt ;

-  het  voormelde  wettelijk  bepaalde in  de artikelen  40,  eerste  lid,  en 35,  eerste  lid, 
schenden, door de respectieve bevoegdheden van de curatoren (te weten het beheer) en 
van de rechter-commissaris (te weten het toezicht) te miskennen, welke de rechtbank van 
koophandel  verbieden zich met  het beheer van de curatoren in te laten en het aan de 
rechter-commissaris toegekende toezicht te verrichten ;

- het voormelde wettelijk bepaalde in de artikelen 35, vijfde lid, en 51, tweede en derde 
lid, van de faillissementswet schenden, aangezien de rechtbank van koophandel, te dezen, 
geen uitspraak heeft gedaan over een hoger beroep tegen een beschikking (of zelfs een 
verwijt) van de rechter-commissaris ten laste van de eisers ;

- het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent, aangezien het verzoek 
van 6 februari 2004 aan de eisers om de voorzitster en de leden van de faillissements-
kamer te ontmoeten op grond van artikel 31 van de faillissementswet, de eisers geenszins 
in kennis heeft gesteld van het of de verwijten die jegens hen zijn gemaakt.

Uit al het voorgaande volgt dat de bestreden beslissing, met name “dat de rechtbank, in 
de huidige stand van het dossier, geen enkele beslissing heeft genomen die de [eisers] kan 
benadelen en dat het hoger beroep derhalve zonder voorwerp is”, in zoverre het betrek-
king heeft op een bevoegdheidsoverschrijding van de eerste rechter, de artikelen 31, eerste 
en tweede lid, 35, eerste en vijfde lid, 40, eerste lid, en 51, tweede en derde lid, van de 
faillissementswet van 8 augustus 1997, schendt, en het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskent, en bijgevolg niet naar recht is verantwoord. 

IV. Beslissing van het Hof
Over de grond van niet-ontvankelijkheid, door het openbaar ministerie ambts-

halve tegen het cassatieberoep opgeworpen overeenkomstig artikel 1097 van het 
Gerechtelijk Wetboek : de beslissing van het arrest  om de heropening van het 
debat  te  bevelen,  waartegen  het  cassatieberoep  is  gericht,  is  krachtens  artikel 
1077 van datzelfde wetboek niet vatbaar voor onmiddellijk cassatieberoep :

Overwegende dat artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat cassa-
tieberoep tegen vonnissen alvorens recht te doen, slechts openstaat na het eind-
vonnis;
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Overwegende dat het cassatieberoep inzonderheid gericht is tegen de beslis-
sing van het arrest om de heropening van het debat te bevelen om de eisers in 
staat  te  stellen  de  ontvankelijkheid  van  hun  hoger  beroep  toe  te  lichten,  in 
zoverre het steunt op het middel dat de miskenning van het recht van verdediging 
van de eisers aanvoert, op grond dat de oproeping geen melding maakte van de 
grieven waarover de rechtbank van koophandel hen wou horen ;

Dat het cassatieberoep, in zoverre het gericht is tegen die beslissing, voorbarig 
is;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Het middel 
Eerste onderdeel 
Overwegende dat het bestreden arrest, door de in het middel bedoelde overwe-

gingen, het  beroepen vonnis geen draagwijdte verleent  die niet verenigbaar is 
met de bewoordingen ervan;

Dat  de  andere  grieven  geheel  zijn  afgeleid  uit  de  vergeefs  aangevoerde 
miskenning van de bewijskracht van het beroepen vonnis;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen ;
Tweede onderdeel
Overwegende  dat  het  arrest  beslist  dat  de rechtbank  de vervanging  van de 

curatoren kan overwegen op grond van een tekortkoming, die het gevolg is van 
de  schending,  door  de  eisers,  van  artikel  51  van  de  faillissementswet  van  8 
augustus 1997, dat hen verplicht de gelden afkomstig uit verkopingen en invor-
deringen aan de Deposito- en Consignatiekas te storten ;

Overwegende dat, enerzijds, het  middel, in zoverre het het arrest  verwijt te 
oordelen dat de vervanging van de eisers ingegeven kan zijn door administra-
tieve redenen, een reden bekritiseert waarop de bestreden beslissing niet gegrond 
is, en bijgevolg niet tot cassatie kan leiden;

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat, anderzijds, artikel 31 van de wet van 8 augustus 1997 de 

vervanging van de curatoren door de rechtbank van koophandel op grond van de 
niet-naleving van artikel  51 van die wet,  niet  afhankelijk maakt van de voor-
waarde dat  de rechter-commissaris een beschikking heeft  genomen waarin hij 
een dergelijke tekortkoming vaststelt of dat die magistraat of de schuldeisers de 
curatoren dat verwijt hebben gemaakt ;

Dat het onderdeel, in zoverre het het tegendeel aanvoert, faalt naar recht;
Overwegende, voor het overige, dat het arrest op grond van de in het eerste 

onderdeel van het middel vergeefs bekritiseerde redenen oordeelt dat de recht-
bank van koophandel geen andere beslissing wenste te nemen dan die waarbij zij 
de vervanging van de curatoren overwoog en dat zij zich niet met het beheer van 
die  curatoren  wenste  in  te  laten  of  in  de  plaats  van  de  rechter-commissaris 
wenste te treden, zodat het zijn beslissing naar recht verantwoordt dat die recht-
bank, in de huidige stand van het dossier, geen enkele beslissing heeft genomen 
die de eisers kon benadelen en dat het hoger beroep bijgevolg zonder voorwerp 
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is, ;
Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep ;
Veroordeelt de eisers in de kosten.

28 november 2005 – 3° Kamer  –  Voorzitter:  de h. Echement, afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: mevr. Matray  – Gelijkluidende conclusie: de h. Werquin, advocaat-gene-
raal  – Advocaat: mr. Maes.

Nr. 633

2° KAMER - 29 november 2005

STRAF — ALLERLEI - BIJDRAGE TOT DE FINANCIERING VAN HET FONDS TOT HULP AAN 
SLACHTOFFERS VAN OPZETTELIJKE GEWELDDADEN - VERPLICHTING TOT HET BETALEN VAN EEN 
BEDRAG - AARD - VERHOGING MET OPDECIEMEN - GEVOLG

De door de rechter bij iedere veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf uit te 
spreken verplichting om een bijdrage te betalen aan het bijzonder Fonds tot hulp aan  
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden is geen straf; de rechter dient de verhoging 
van de op te leggen opdeciemen toe te passen vanaf de inwerkingtreding van de wet die  
deze verhoging bepaalt, ongeacht de datum van de bewezen verklaarde feiten1. (Art. 29, 
Wet 1 aug. 1985)

(Ü. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0714.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest,  op 12 april 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser sub 1 stelt in een memorie een middel voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
Eiseres sub 2 stelt geen middel voor.
IV. Beslissing van het Hof

1 Cass., 18 dec. 1991, AR 9316, nr 357; Cass., 9 nov. 1994, AR P.94.0656.F, nr 480; Cass., 5 juni 
1996, AR P.96.0004.N, nr 214.
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A. Onderzoek van het middel
Overwegende dat volgens artikel 29 van de wet van 1 augustus 1985 houdende 

fiscale en andere bepalingen, het bedrag van de door de rechter bij iedere veroor-
deling tot een criminele of correctionele hoofdstraf uit te spreken verplichting 
om een bijdrage te betalen aan het bijzonder Fonds tot hulp aan slachtoffers van 
opzettelijke gewelddaden, onderworpen is aan de verhoging bepaald in de wet 
van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten;

Overwegende evenwel dat die maatregel geen straf is en de rechter de verho-
ging van de op te leggen opdeciemen dient toe te passen vanaf de inwerkingtre-
ding van de wet die deze verhoging bepaalt, ongeacht de datum van de bewezen 
verklaarde feiten; 

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 eisers in de kosten.

29 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie:  de h. Timperman, advocaat-gene-
raal  – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 634

2° KAMER - 29 november 2005

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
VEROORDELENDE BESLISSING OP DE STRAFVORDERING - VERMELDING VAN DE TOEGEPASTE 
WETTELIJKE BEPALINGEN - VERPLICHTING - APPÈLRECHTER - OVERNAME VAN DE 
TENLASTELEGGINGEN MET TOEPASSELIJKE WETSARTIKELEN VAN DE DAGVAARDING - GEVOLG

Aan de verplichting van de artikelen 195, eerste lid, en 211, Wetboek van Strafvordering 
wordt voldaan door de uitspraak die de tenlasteleggingen met aanwijzing van de hierop  
toepasselijke wetsartikelen van de dagvaarding overneemt; een uitdrukkelijke verwijzing 
hiernaar in het dictum is niet vereist1. (Artt. 163, 195 en 211, Sv.)

(A. T. AQUAFIN n.v.. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0832.N)

1 Cass., 28 mei 1986, A.C. 1985-1986, AR 5020, nr 607; Cass., 12 sept. 2000, AR P.98.0911.N, nr 
460.



Nr. 634 - 29.11.05 HOF VAN CASSATIE 2397 

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 6 mei 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat aan de verplichting van de artikelen 195, eerste lid, en 211 

Wetboek van Strafvordering wordt voldaan door de uitspraak die de telastleg-
gingen met aanwijzing van de hierop toepasselijke wetsartikelen van de dagvaar-
ding overneemt; dat een uitdrukkelijke verwijzing hiernaar in het dictum niet is 
vereist;

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

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

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

29 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie: de h. Timperman, advo-
caat-generaal  – Advocaten: mrs. H. Van Bavel, Brussel , J. Van Opstael, Brussel.

Nr. 635

2° KAMER - 29 november 2005

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
67 — ARTIKEL 67TER - MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON - 
PROCES-VERBAAL - VRAAG OM INLICHTINGEN - VRAAG OM INLICHTINGEN NIET SAMEN MET HET 
PROCES-VERBAAL VERSTUURD - GEVOLG - MEDEDELING VAN INLICHTINGEN - TERMIJN - AANVANG
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Artikel 67ter, Wegverkeerswet knoopt geen bepaalde sanctie vast aan het feit dat de vraag 
om inlichtingen niet bij het proces-verbaal wordt gevoegd maar nadien wordt verstuurd, 
zodat  in  zulk  geval  de  termijn  van  15  dagen  binnen  dewelke  de  mededeling  zoals  
bedoeld in dat artikel moet gebeuren slechts een aanvang neemt vanaf de datum waarop  
ook de vraag om inlichtingen wordt verstuurd. (Art. 67ter, Wegverkeerswet)

(DAIMLERCHRYSLER FINANCIAL SERVICES  n.v.)

ARREST

(A.R. P.05.0995.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 mei 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres stelt in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalt: 
"Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan 

met een motorvoertuig,  ingeschreven op naam van een rechtspersoon,  zijn de 
natuurlijke  personen  die  de  rechtspersoon  in  rechte  vertegenwoordigen  ertoe 
gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten mede te 
delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het voertuig 
onder zich heeft.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 dagen te rekenen 
vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen bij het afschrift van het proces-
verbaal werd verstuurd";

Overwegende  dat  artikel  67ter  Wegverkeerswet  impliciet  gewijzigd  is  door 
artikel 5 Strafwetboek, zoals opnieuw opgenomen bij artikel 2 van de wet van 4 
mei 1999 tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechts-
personen;

Dat krachtens artikel 5 Strafwetboek de strafrechtelijke verantwoordelijkheid 
voor  de  overtreding  van  voormeld  artikel  67ter  in  beginsel  toekomt  aan  de 
rechtspersoon; 

Overwegende dat artikel 67ter, tweede lid, geen bepaalde sanctie vastknoopt 
aan  het  feit  dat  de vraag om inlichtingen  niet  gevoegd wordt  bij  het  proces-
verbaal maar nadien wordt verstuurd;



Nr. 635 - 29.11.05 HOF VAN CASSATIE 2399 

Dat in zulk geval evenwel de termijn van 15 dagen binnen dewelke de mede-
deling van artikel 67ter, tweede lid, Wegverkeerswet moet gebeuren, slechts een 
aanvang  neemt vanaf  de  datum waarop  ook  de  vraag  om inlichtingen  wordt 
verstuurd;

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

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

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

29 november  2005 – 2°  Kamer  –  Voorzitter:  de h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever:  de h. Huybrechts–  Gelijkluidende conclusie:  de h. Timperman, advocaat-
generaal  – Advocaten: mrs. K. Beirnaert, Antwerpen en J. De Maeyer, Antwerpen.

Nr. 636

2° KAMER - 30 november 2005

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - STRAFVORDERING - HERKWALIFICERING - 
EENPARIGHEID

Het appèlgerecht moet niet met eenparigheid van stemmen uitspraak doen wanneer het,  
zonder de beklaagde voor een feit  waarvoor hij  was vrijgesproken te veroordelen en 
zonder zijn  straf  te  verzwaren,  alleen de wettelijke kwalificatie  van de hem ten laste  
gelegde feiten wijzigt1. (Art. 211bis, Sv.)

(H. e.a. T. STAD LUIK)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1143.F)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen een arrest,  op 30 juni 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.

1 Cass., 4 nov. 1986, AR 213, nr 140.
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III. Cassatiemiddelen
Y. H. en F. M. voeren respectievelijk drie en vier middelen aan in memories, 

waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
C. Over het cassatieberoep van F. M. :
1. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de tegen eiser 

ingestelde strafvordering :
(...)
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser wordt vervolgd wegens verduistering door een ambte-

naar, gepleegd, enerzijds, tussen 28 februari 1999 en 1 april 1999 (telastlegging 
A.I.3) en, anderzijds, tussen 2 april 1999 en 11 november 2000 (telastlegging 
A.II.8);

Overwegende dat het beroepen vonnis de feiten bewezen verklaart en zegt dat 
zij een bestanddeel uitmaken van het misdrijf dat bij artikel 240 van het Straf-
wetboek is bepaald, zowel in de versie die van toepassing was vóór als na de 
inwerkingtreding van de Wet van 10 februari 1999 betreffende de bestraffing van 
corruptie;  dat  het  vonnis,  gedurende  vijf  jaar,  de gewone opschorting van de 
uitspraak van de veroordeling gelast en beslag legt op de verduisterde bedragen;

Overwegende dat het arrest,  op het hoger beroep van eiser en het openbaar 
ministerie, eiser van de eerste telastlegging vrijspreekt en oordeelt dat hij door 
het plegen van de feiten van de tweede telastlegging een inbreuk heeft gepleegd 
op de artikelen 246 en 247 van het Strafwetboek; dat het arrest voor die feiten de 
gewone opschorting, gedurende vijf jaar, van de uitspraak van de veroordeling 
gelast en de in beslag genomen bedragen overeenkomstig vermindert;

Overwegende  dat  de appelrechters  eiser  dus  niet  voor  een feit  veroordelen 
waarvoor hij was vrijgesproken, noch diens straf verzwaren;

Dat aangezien het hof van beroep alleen de wettelijke kwalificatie van de aan 
eiser ten laste gelegde feiten wijzigt, het die beslissing niet met eenparigheid van 
stemmen diende te nemen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)

OM DIE REDENEN,

HET HOF
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van J. D.;
Verwerpt de cassatieberoepen van Y. H. en F. M.;
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.

30 november  2005 – 2°  Kamer   –  Voorzitter:  de h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter   – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie: de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal  – Advocaten: mrs. P. Philippart, Luik , Sh. Rodoma Azama, Brussel , X. Schur-
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mans, Luik , S. Olivier, Luik , H. Coubeau, Brussel , S. Sablon, Brussel.en V. Thiry, Luik.
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