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Nr. 637

1° KAMER - 1 december 2005

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BELASTINGZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEVOEGDHEID - GESCHILLEN INZAKE DE TOEPASSING VAN DE 
BELASTINGWET - BEGRIP

2º RECHTBANKEN — BELASTINGZAKEN - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
BEVOEGDHEID - GESCHILLEN INZAKE DE TOEPASSING VAN DE BELASTINGWET - BEGRIP

3º BESLAG — ALGEMEEN - BELASTINGZAKEN - BETWISTING OVER DE INVORDERING VAN 
BELASTINGSCHULDEN - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID - GRENZEN

4º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
BELASTINGZAKEN - BETWISTING OVER DE INVORDERING VAN BELASTINGSCHULDEN - 
BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID - GRENZEN

5º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - INVORDERING VAN BELASTINGSCHULDEN - 
BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID - GRENZEN

1º en 2°  Geschillen met betrekking tot de invordering van de belasting zijn geen geschillen 
betreffende de toepassing van de belastingwet waarvan de rechtbank van eerste aanleg  
kennisneemt  krachtens  artikel  569,  eerste  lid,  32°,  Ger.W.  (Art.  569,  eerste  lid,  32°, 
Ger.W.)

3º, 4° en 5°  De beslagrechter die kennisneemt van een vordering betreffende de middelen  
tot tenuitvoerlegging op de goederen van de schuldenaar, beoordeelt de wettigheid en de 
regelmatigheid van de tenuitvoerlegging, zonder uitspraak te kunnen doen over de zaak 
zelf,  behoudens  de  uitdrukkelijk  in  de  wet  bepaalde  gevallen;  inzake 
inkomstenbelastingen is de beslagrechter, op het verzet van de belastingschuldige tegen 
het dwangbevel dat hem is betekend met het oog op de invordering van de belasting, niet  
bevoegd om uitspraak te doen over de geldigheid van de aanslag en van de titel die 
eraan ten grondslag ligt1. (Artt. 1395, eerste lid en 1498, Ger.W.)

(V. T. de  BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën) 

ARREST

(A.R. C.03.0030.N)

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

het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel

1 Zie  Cass.,  27  juni  1996,  AR  C.93.0427.N,  A.C.,  1996,  nr  264;  Cass.,  10  juni  1999,  AR 
C.98.0509.F, A.C., 1999, nr 348; Cass., 9 nov. 2000, AR C.99.0252.F, A.C., 2000, nr 610.
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Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk 

Wetboek, de rechtbank van eerste aanleg kennisneemt van geschillen betreffende 
de toepassing van de belastingwet;

Dat, krachtens artikel 1385undecies van het Gerechtelijk Wetboek, tegen de 
belastingadministratie de vordering inzake de geschillen bedoeld in artikel 569, 
eerste lid, 32°, slechts worden toegelaten, indien de eiser voorafgaandelijk het 
door of krachtens de wet georganiseerde administratief beroep heeft ingesteld;

Dat hieruit volgt dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om, na uitput-
ting  door  de  belastingschuldige  van  het  voorafgaande  administratief  beroep, 
uitspraak te doen over alle geschillen tussen de belastingschuldige en de fiscale 
administratie betreffende het bestaan en het bedrag van een fiscale schuld; dat 
geschillen  met  betrekking  tot  de  invordering  van  de  belasting  geen  geschil 
betreffende de toepassing van de belastingwet zijn in de zin van het voornoemde 
artikel 569, eerste lid, 32°, van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat de beslagrechter die, krachtens de artikelen 1395, eerste lid 
en 1498 van het Gerechtelijk Wetboek, kennisneemt van een vordering betref-
fende  de middelen  tot  tenuitvoerlegging  op goederen  van de schuldenaar,  de 
wettigheid en de regelmatigheid van de tenuitvoerlegging beoordeelt, maar niet 
bevoegd is om uitspraak te doen over andere geschillen betreffende de tenuit-
voerlegging;  dat  hij,  behoudens de uitdrukkelijk in de wet bepaalde gevallen, 
geen uitspraak kan doen over de zaak zelf; 

Dat de beslagrechter, op het verzet van de belastingschuldige tegen het dwang-
bevel dat hem is betekend met het oog op de invordering van de belasting, niet 
bevoegd is om uitspraak te doen over de geldigheid van de aanslag en derhalve, 
van de titel die eraan ten grondslag ligt;

Overwegende dat de appèlrechter vaststelt dat :
1.  de  redenering  van  eiser  erop  neerkomt  dat  de  op  zijn  naam gevestigde 

aanslag samengesteld is uit twee onderdelen, enerzijds een ingekohierde belas-
ting,  anderzijds  een  belasting  geheven  door  de  levensbeschouwelijke  instel-
lingen;

2.  eiser  bij  gebrek  aan  concrete  gegevens  deze  belasting  geheven  door  de 
levensbeschouwelijke instellingen geraamd heeft op 1 procent;

3. vermits eiser uit de artikelen 9 en 14 EVRM het recht meent te putten van 
het  betalen  van dergelijke  belasting vrijgesteld  te zijn,  hij  99 procent  van de 
totaal ingekohierde belasting betaald heeft zodat hij meent hierdoor zijn belas-
tingschuld integraal te hebben voldaan;

4. deze redenering leidt tot het besluit van eiser dat het dwangbevel zonder 
voorwerp is;

Overwegende dat het  arrest,  zonder schending van de in het middel  aange-
voerde wetsbepalingen, op grond van die vaststellingen vermocht te oordelen dat 
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het geschil het al dan niet verschuldigd zijn van de gevestigde aanslag betreft en 
dat de beslagrechter terecht heeft vastgesteld dat hij niet bevoegd was om daar-
over te oordelen;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
De kosten begroot  op de som van honderd vierenzeventig  euro negen  cent 

jegens de eisende partij en ook op de som van honderd en één euro achtenveertig 
cent jegens de verwerende partij.

1 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs,  advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Houtekier en Claeys Bouuaert.

Nr. 638

1° KAMER - 1 december 2005

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEBREK AAN VOLDOENING VAN 
DE BELASTING - DWANGBEVEL - BESTUURSHANDELING - MOTIVERING - OMVANG

2º MACHTEN — UITVOERENDE MACHT - BESTUURSHANDELINGEN - WET MOTIVERING 
BESTUURSHANDELINGEN - BESTUURSHANDELING - BEGRIP

1º  en  2°  Een  dwangbevel  inzake  belasting  over  de  toegevoegde  waarde  is  een 
bestuurshandeling  waarop de Wet  Motivering  Bestuurshandelingen van toepassing  is  
zodat  het  bestuur  de  juridische  en  feitelijke  overwegingen  moet  vermelden  die  ten  
grondslag liggen aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel werd uitgevaardigd;  
geen wettelijke bepaling staat eraan in de weg dat het bestuur na het opstellen van een 
proces-verbaal  en  een dwangbevel  met  betrekking  tot  een bepaalde belastingschuld, 
nieuwe  juridische argumenten en feitelijke  gegevens  aanvoert  ter  ondersteuning  van 
hetgeen in het proces-verbaal en het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld met 
betrekking tot diezelfde belastingschuld 1 (Art. 85, § 1, eerste lid, W.B.T.W.; Art. 3, Wet 
Motivering Bestuurshandelingen)

(de BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën T. FIDELITY ELECTRONICS INT. en Q.)

 

Conclusie van advocaat-generaal Dirk Thijs:

1. Het ten deze door verweerders betwiste dwangbevel is gebaseerd op de bevindingen 
van  een  op  21  januari  1992  bij  de  boekhouder  van  verweerster  verrichte  controle, 
vastgelegd in een proces-verbaal van 11 februari 1992. Uit dit proces-verbaal blijkt dat 
dertien daarin opgesomde aankoopfacturen van autovoertuigen bepaalde door artikel 3, § 

1 Zie de conclusie van het O.M. 
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2 van het K.B. nr. 17 van 20 december 1984 opgelegde vermeldingen niet bevatten, zoals 
de cilinderinhoud, motorsterkte en datum van inverkeerstelling, zodat die facturen “niet 
als  rechtvaardiging  van  het  recht  op  aftrek  in  hoofde  van  n.v.  TOMTRADE kunnen 
dienen en dat derhalve deze door haar ten onrechte in aftrek gebrachte belasting (…) aan 
de Schatkist moet worden teruggestort.” 

Tijdens  het  debat  voor  de  rechtbank  ingevolge  het  door  verweerster  aangetekende 
verzet tegen het dwangbevel voerde de administratie in conclusies aan de hand van een 
overzicht bijkomend aan dat de litigieuze dertien facturen waarop de in aftrek gebrachte 
BTW werd verworpen deel uitmaken van een B.T.W.-carroussel zodat tegenover  deze 
facturen dan ook geen echte belastbare handeling zou staan. 

2.  Het  bestreden arrest  stelt  vast  dat  zulk motief  niet  vermeld  werd  in het litigieus 
proces-verbaal en dwangbevel en dat zulk nieuw motief, dat verschilt van de motieven 
uiteengezet in het dwangbevel, door de administratie niet rechtsgeldig voor de eerste maal 
in het kader van de bezwaarprocedure tegen dat dwangbevel ter verantwoording van de 
door haar gevorderde BTW-schuld kan ingeroepen worden. Om die reden beslist het Hof 
geen rekening te houden met de door de administratie in conclusie uiteengezette feiten 
inzake de B.T.W.-carroussel ter beoordeling van de gegrondheid van het verzet. 

3.  In  het  eerste middel komt eiser op tegen die beslissing van het bestreden arrest, 
stellende dat een procedure beperkt is door het voorwerp van de eis, doch niet door de 
motieven die oorspronkelijk tot staving van de vordering werden ingeroepen.  Volgens 
eiser kan op geen enkele rechtsregel gesteund worden om voor te houden dat feiten, die na 
het  opstellen en betekenen  van  een proces-verbaal  en van  een dwangbevel  ter  kennis 
komen  van  de  administratie,  niet  meer  tot  steun  van  de  ingeleide  vordering  kunnen 
aangevoerd worden. 

4. Eiser kan ter zake niet worden gevolgd nu krachtens de gevestigde rechtspraak en 
rechtsleer de Wet van 29 juli 1991 betreffende de motivering van de bestuurshandelingen 
van toepassing is op het dwangbevel  inzake B.T.W. (Gent,  4 maart  2003,  Fis.  Koer., 
2003, afl. 9, 397, met noot A. KIEKENS; Gent, 9 januari 2002,  T.F.R., 2002, 725, met 
noot DE MEYERE: “Motivering dwangbevel in indirecte belastingen”; Gent, 15 maart 
1999,  F.J.F.,  Nr.  99/146;  Rb.  Gent,  24  oktober  2002,  F.J.F.,  2003,  afl.  5,  544;  Rb. 
Antwerpen, 22 december 2000,  T.F.R., 2001, 917; Rb. Antwerpen, 8 juni 1999,  T.F.R., 
1999,  970,  met  noot H. VANDEBERGH: “De motivering van het dwangbevel  inzake 
B.T.W.”; J. ROSELETH, Fiscaal Praktijkboek 2001-2002 – Indirecte belastingen, co-ed. 
Ced.Samsom,  Fiscale  Hogeschool  en  EHSAL-FHS-Seminaries,  deel  VII,  p.  270;  H. 
VANDEBERGH,  De  geschillenprocedure  inzake  B.T.W.,  Bibliotheek  Fiscaal  Recht 
Larcier, Larcier Gent, 2005, nr. 26, p. 20). 

Deze wet vereist dat de motivering uitdrukkelijk in de akte de juridische en feitelijke 
overwegingen moet vermelden die aan de beslissing ten grondslag liggen. De motivering 
moet tevens afdoende zijn (cfr. de artt. 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de 
motivering van bestuurshandelingen). 

Ter zake kan tevens verwezen worden naar het antwoord op de parlementaire vraag van 
senator de Clippele van 11 mei 2001, waarin o.m. het volgende wordt gesteld: “Inzake 
B.T.W. geldt  als algemene  regel  dat  de motieven  in de akte  zelf  worden  uiteengezet, 
vermits de motivering in beginsel deel uitmaakt van de eigenlijke beslissing. Bijgevolg is 
het dwangbevel steeds in rechte en in feite gemotiveerd, waardoor wordt beantwoord aan 
de vereisten van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de 
bestuurshandelingen. Bovendien vormt het proces-verbaal één geheel met het dwangbevel 
en vult het aan, zodat de belastingplichtige de gegrondheid van zijn schuldvordering kan 
verifiëren.” (Vraag nr.  1283,  DE CLIPPELE van 11 mei  2001,  Vr.  en Antw.,  Senaat, 
2001-2002, nr. 2-44, 2277-2279).
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Het  is  noodzakelijk  dat  het  proces-verbaal,  als  bijlage  waarnaar  het  dwangbevel 
verwijst, mee betekend wordt om de belastingplichtige in de mogelijkheid te stellen zich 
rekeningschap  te  geven  van  het  voorwerp  en  de  oorzaak  van  de  vordering  van  de 
administratie. Geen enkele wettelijke bepaling voorziet evenwel dat de stukken waarnaar 
in het proces-verbaal wordt verwezen, mee moeten betekend worden met het dwangbevel 
(Cass., 17 september 1998, F.J.F., nr. 2001/28). 

Het proces-verbaal dat een geheel vormt met het dwangbevel, kan nadien aangevuld 
worden.  Dit  aanvullend  proces-verbaal  kan  evenwel  alleen  dienstig  zijn  als 
bewijsinstrument doch niet als motivering van het dwangbevel. Als bewijsmiddel kan een 
proces-verbaal steeds aangevuld worden; als motivering van het dwangbevel niet (Gent, 
15 maart 1999, F.J.F., Nr. 99/146). 

Bovendien  zou  zulks  in  strijd  zijn  met  de  wet  van  29  juli  1991  betreffende  de 
motivering van bestuurshandelingen nu de vordering alsdan niet  meer  gedragen wordt 
door  haar  motieven  (Rb.  Antwerpen,  8  juni  1999,  T.F.R.,  1999,  970,  met  noot  H. 
VANDEBERGH; Rb. Gent, 24 oktober 2002, F.J.F., Nr. 2003/147). 

De juridische grondslag van de vordering kan na het betekenen van het dwangbevel dus 
niet meer gewijzigd worden (J. ROSELETH, o.c., p. 272). 

Wanneer bijvoorbeeld een dwangbevel  gesteund is op een ambtelijke  aanslag,  doch 
blijkt dat de voorwaarden voor de toepassing ervan niet voldaan waren, kan nadien geen 
andere procedure of een gewoon bewijsmiddel worden toegepast om het dwangbevel te 
staven.  Wanneer  een  dwangbevel  steunt  op  artikel  66  B.T.W.-Wetboek  kan  deze 
motivering  niet  vervangen  worden  door  een  andere  grondslag,  bv.  artikel  59 van  dat 
wetboek (H. VANDEBERGH, De geschillenprocedure inzake B.T.W., o.c., nr. 29). 

De feiten en rechtsregels waarop het dwangbevel gesteund is, kunnen nadien niet meer 
gewijzigd worden, noch door de Administratie, noch door de rechtbank. De rechtbank zal 
in voorkomend geval de nietigheid van het dwangbevel moeten uitspreken.  

Zo werd geoordeeld dat de belastingplichtige zich in dat geval moeilijk kan verdedigen 
op  toekomstige  elementen  die  hem  niet  ter  kennis  waren  op  het  ogenblik  dat  het 
dwangbevel werd uitgevaardigd (Gent, 15 maart 1999, F.J.F., Nr. 99/146). 

5. In voorliggende zaak hebben de appelrechters voormelde principes correct toegepast.
Er bestond ten deze geen aanleiding toe de nietigheid van het dwangbevel uit te spreken 

nu de motivering ervan, zowel wat de aangevoerde feiten als wat de juridische grondslag 
betreft, door de Administratie gehandhaafd werd tijdens de procedure van verzet tegen het 
litigieus dwangbevel. De administratie steunde haar vordering tot terugbetaling van de ten 
onrechte  in  aftrek  gebrachte  B.T.W.  nog  steeds  op  het  gegeven  dat  de  dertien 
aankoopfacturen  van  eiseres  bepaalde  door  het  K.B.  nr.  17  van  2O  december  1984 
opgelegde vermeldingen niet bevatten..

In  zijn  conclusies  in  hoger  beroep  heeft  eiser  evenwel  de  motivering  van  het 
dwangbevel in strijd met de hoger vermelde principes aangevuld met nieuwe feiten en een 
tweede grondslag, waar aangevoerd wordt dat de kwestieuze facturen deel uitmaken van 
een B.T.W.-carroussel zodat deze facturen dan ook niet overeenstemmen met werkelijke 
leveringen  van  auto’s  die  verweerster  zou  gebruikt  hebben  voor  het  verrichten  van 
effectief belastbare handelingen.

 De appelrechters konden dan ook, zonder schending van de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen, oordelen dat de Belgische Staat dit nieuw motief “niet rechtsgeldig voor 
de eerste maal  in het  kader  van een bezwaarprocedure  tegen vermeld  dwangbevel  ter 
verantwoording van deze gevorderde BTW-schuld kon inroepen”.

Het eerste middel komt dan ook ongegrond voor.
(…) 



2408 HOF VAN CASSATIE 1.12.05 - Nr. 638 

Besluit: VERWERPING.

ARREST

(A.R. C.03.0354.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2002 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 45, §1, en 2, 52, 59 en 85, van het Wetboek van de belasting over de 

toegevoegde waarde, zoals van kracht voor de jaren 1990 en 1991 (Wb. BTW);
- artikel 3, §1, 1°, KB nummer 3 van 10 december 1969 met betrekking tot de aftrekre-

geling voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde in de tekst vóór 
de wijziging bij KB van 22 november 1994, artikel 2, 1° tot en met 6°, KB nummer 1 van 
23 juli 1969, met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de 
toegevoegde waarde in de tekst zoals van kracht voor de jaren 1990 en 1991, en artikel 3, 
§1 en 2, KB nummer 17 van 20 december 1984 met betrekking tot de vaststelling van een 
minimummaatstaf van heffing voor tweedehandse personenauto's en tweedehandse auto's 
voor dubbel gebruik, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde. (oorspron-
kelijke tekst, BS 3 januari 1985);

- artikel 1138, 2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van de rechten van verdediging voor-

schrijft.
Aangevochten beslissingen
Het arrest doet het bestreden dwangbevel teniet wat betreft de door de administratie 

verworpen aftrek van voorbelasting. Tot motivering van de in conclusie aangevoerde stel-
ling, met name dat de wagens, waarvoor de bij aankoop betaalde BTW door eiseres in 
aftrek wordt gebracht "zich in een carrousel bevinden", wordt in het arrest overwogen : 
"(Eiser) geeft op pagina 6 tot 11 van zijn conclusie in hoger beroep een 'overzicht waaruit 
blijkt  dat  de  bovenvermelde  facturen  waarop  de  in  aftrek  gebrachte  BTW  werd 
verworpen, deel uitmaken van een zogenaamde carrousel. Uit het bovenstaande overzicht 
blijkt duidelijk dat de luxewagens regelmatig opnieuw in handen van dezelfde personen 
terechtkwamen.  Ze  draaiden als het ware  in een cirkel,  ze bevonden zich met  andere 
woorden in een carrousel' en besluit daaruit dat tegenover deze facturen dan ook geen 
echte belastbare handeling zou staan.

Terecht merkt (verweerster) op dat zulk motief niet vermeld werd in het proces-verbaal 
van 11 februari 1992 of in het dwangbevel van 17 juli 1992 en dat zulk nieuw motief, dat 
verschilt van de motieven uiteengezet in het dwangbevel van 17 juli 1992, door (eiser) 
niet rechtsgeldig voor de eerste maal in het kader van de bezwaarprocedure tegen voor-
meld dwangbevel ter verantwoording van de door haar gevorderde BTW schuld kan inge-
roepen worden.
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Om die reden zal dit hof (van beroep) dan ook ter beoordeling van de gegrondheid van 
het verzet geen rekening houden met voormelde door (eiser) op pagina 6 tot 11 van zijn 
syntheseconclusie in hoger beroep uiteengezette feiten".

Wat de tekortkomingen in de facturatie betreft, wordt in het arrest overwogen :
"(Verweerster) stelt ook terecht dat door de verificateur nooit betwist is dat zij de BTW 

op voormelde facturen effectief betaald heeft en uit de neergelegde stukken blijkt dat de 
litigieuze facturatie overeenstemt met werkelijke leveringen van auto's die (verweerster) 
gebruikt heeft voor het verrichten van effectief belastbare handelingen, uitgezonderd de 
Porsche Cabrio die door BVBA Glenntex op 31 december 1991 zou geleverd zijn (BTW 
ad 300.300 BEF), nu uit samenlezing van stukken 12, 13 en 24 de werkelijke levering van 
deze wagen minstens twijfelachtig wordt.

(Verweerster)  heeft  steeds  geargumenteerd  dat  de  door  de  verificateur  aangehaalde 
onregelmatigheden  van  de  facturen  (met  name  de  niet-vermelding  van  cilinderinhoud 
en/of motorsterkte en/of datum waarop de personenauto voor het eerst in het verkeer is 
gebracht) de BTW heffing of de controle daarop niet belemmeren.

Dit (hof van beroep) dient vast te stellen dat (eiser) deze argumentatie onbeantwoord 
laat en dit (hof van beroep) besluit dan ook dat de aanwezige vermeldingen op de litigi-
euze facturen volstonden om een efficiënte BTW inning en controle mogelijk te maken en 
dat de door de verificateur vermelde ontbrekende gegevens redelijkerwijze niet noodzake-
lijk waren om de inning van BTW en de controle daarvan door de belastingadministratie 
te  verzekeren,  zodat  (verweerster)  met  uitzondering  van  voormelde  factuur  van  31 
december 1991 (voor  levering van een Porsche) op rechtsgeldige  wijze  tot  aftrek van 
voorbelasting is overgegaan en de verwerping van deze aftrek door (eiser) in casu strijdig 
is met het in het Europees Gemeenschapsrecht (meer bepaald artikel  27 van het zesde 
BTW-richtlijn) besloten evenredigheidsbeginsel.

Grieven
Het is de wettelijke  plicht van de fiscale administraties,  het  correct  naleven van de 

fiscale wetten door de belastingplichtigen te controleren, en de eventueel verschuldigde 
bedragen op te vorderen.

Tot  uitvoering  van  deze  opdracht  werd  door  artikel  52 Wb.  BTW, bepaald dat  de 
Koning alle voorzieningen regelt, nodig om de voldoening van de belasting te verzekeren, 
waaronder in de wet is vermeld de inhoud van de door de belastingplichtigen uit te reiken 
facturen.

De BTW op de door een belastingplichtige betaalde facturen is voor hem aftrekbaar 
van de aan de Schatkist af te dragen BTW, wanneer deze facturen aan de in de wet en in 
de uitvoeringsbesluiten gestelde vereisten voldoen.

Voor het vaststellen van eventuele onregelmatigheden in deze facturen kan de admini-
stratie, in toepassing van artikel 59 Wb. BTW, alle bewijsmiddelen van het gemeen recht 
aanwenden, benevens de door bevoegde ambtenaren opgemaakte processen-verbaal. Dit 
betekent dat ook andere bewijsmiddelen, buiten het proces-verbaal, tot staving van een 
fiscale vordering kunnen aangevoerd worden.

Uit geen enkele wetsbepaling kan afgeleid worden dat het de administratie, wanneer 
een proces-verbaal is opgemaakt nopens een bepaalde fiscale schuld, niet toegelaten is 
andere feiten aan te voeren waarvan zij nadien kennis heeft gekregen, en aldus tot bewijs 
van de bestreden fiscale schuld aanvullende bewijsinstrumenten in te roepen.

Het recht om het bewijs te leveren van alle feiten, waarop een in rechte geformuleerde 
aanspraak gesteund  is,  maakt  deel  uit  van  het  recht  van  verdediging  waarop  ook een 
eisende partij zich kan beroepen.

Eveneens kan het dwangbevel, uitgevaardigd met verwijzing naar een proces-verbaal 
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tot  invordering  van  een  uit  dat  proces-verbaal  gebleken  fiscale  schuld,  ook  nadien 
gestaafd worden door andere bewijsmiddelen. De uitvoerbare kracht van het dwangbevel 
is immers niet beperkt door de aangevoerde motieven, maar geldt voor de als zodanig 
gevorderde fiscale schuld.

In de onderhavige zaak strekte het bestreden dwangbevel ertoe, de betaling te vorderen 
van BTW op de aankoopfacturen van verweerster, die deze BTW ten onrechte in aftrek 
had opgenomen van haar aan de administratie af te dragen belasting.

In  haar  vóór  het  hof  van  beroep  neergelegde  conclusie  had  eiser  een  aantal  feiten 
aangevoerd,  die  ertoe  moesten  bijdragen  de  door  het  dwangbevel  gevorderde  fiscale 
schuld te bevestigen en te staven. Deze feiten werden door verweerster niet ontkend.

In het arrest wordt beslist dat "zulk motief" omdat het "niet vermeld werd in het proces 
verbaal... of in het dwangbevel", en "verschilt van de motieven uiteengezet in het dwang-
bevel..." niet ter verantwoording van de gevorderde BTW-schuld kan ingeroepen worden, 
zonder  evenwel  te  ontkennen  dat  de  bestreden  nieuwe  motieven  wel  tot  staving  van 
dezelfde fiscale schuld ingeroepen werden, met name de terugvordering van de BTW op 
aankoopfacturen die eiseres ten onrechte in aftrek van haar af te dragen fiscale schuld had 
opgenomen.

De onderhavige grief kan ten slotte niet afgewezen worden omdat de uitspraak door de 
andere in het arrest opgenomen motieven, betreffende de tekortkomingen in de facturatie, 
zou verantwoord zijn. De aanvullende stelling, waarmee het hof van beroep verklaart geen 
rekening te houden, kan inderdaad op zelfstandige wijze het verwerpen van de aftrek van 
voorbelasting verantwoorden,  ongeacht  de tekortkomingen  inzake  facturatie  die  in  het 
proces-verbaal worden vastgesteld.

Besluit
De verwerping,  door het arrest,  van een stelling die door eiser werd aangevoerd tot 

steun van zijn vordering, omdat deze stelling niet vermeld werd in het proces-verbaal of 
in het dwangbevel,  geeft  aan de bepalingen die het proces-verbaal  en het dwangbevel 
omschrijven, een beperkende betekenis (schending van de artikelen 59 en 85 Wb. BTW). 
Tevens worden daardoor ook de wetsbepalingen geschonden, die de voorwaarden van de 
aftrek van voorbelasting omschrijven (schending van artikel 45, §1 en 2, Wb. BTW, en 
van de artikelen 3, §1, 1°, KB nummer 3 van 10 december 1969, artikel 2, KB nummer 1 
van  23 juli  1969,  beide in  uitvoering van  artikel  52 Wb.  BTW en artikel  3,  §2,  KB 
nummer 17 van 20 december 1984).

Door dezelfde beslissing worden ook de rechten van verdediging van de administratie 
geschonden, en wordt de saisine van de rechter beperkt met miskenning van artikel 1138, 
2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)
IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat, krachtens artikel 85, §1, eerste lid, van het wetboek van de 

belasting over de toegevoegde waarde, bij gebreke aan voldoening van de belas-
ting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, door de met de invor-
dering belastbare ambtenaar een dwangbevel wordt uitgevaardigd;

Overwegende  dat  een  dwangbevel  inzake  belasting  over  de  toegevoegde 
waarde, een bestuurshandeling is waarop de wet van 29 juli 1991 betreffende de 
uitdrukkelijke motivering van bestuursbehandelingen - verder  genoemd :  Wet 
Motivering Bestuurshandelingen - van toepassing is;
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Dat, krachtens artikel 3 Wet Motivering Bestuurshandelingen, het bestuur de 
juridische en feitelijke overwegingen moet vermelden die ten grondslag liggen 
aan de belastingschuld waarvoor het dwangbevel werd uitgevaardigd;

Overwegende dat de Wet Motivering Bestuurshandelingen noch enige andere 
wettelijke bepaling eraan in de weg staan dat na het opstellen van een proces-
verbaal en een dwangbevel met betrekking tot een bepaalde belastingschuld, het 
bestuur nieuwe juridische argumenten en feitelijke gegevens aanvoert;  dat  die 
argumenten en gegevens enkel kunnen worden aangevoerd ter ondersteuning van 
hetgeen in het proces-verbaal en het dwangbevel reeds is vastgesteld en vermeld 
met betrekking tot diezelfde belastingschuld;

Overwegende dat  de appèlrechters,  zonder  schending van de in  het  middel 
aangewezen wetsbepalingen, vermochten te oordelen dat de Belgische Staat een 
nieuw motief, dat naar hun beoordeling verschilt van de motivering uiteengezet 
in het  dwangbevel van 17 juli  1992 en die motivering niet ondersteunt,  "niet 
rechtsgeldig voor de eerste maal in het kader van een bezwaarprocedure tegen 
vermeld dwangbevel ter verantwoording van deze gevorderde BTW-schuld kon 
inroepen";

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van tweehonderd en elf euro achttien cent jegens 

de eisende partij.

1 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs,  advocaat-generaal – Advo-
caat: mr.Claeys Bouuaert.

Nr. 639

1° KAMER - 1 december 2005

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - GEBREK AAN VOLDOENING VAN 
DE BELASTING - DWANGBEVEL - TAAL

2º TAALGEBRUIK — BESTUURSZAKEN - AKTEN DIE PARTICULIEREN BETREFFEN - 
DWANGBEVEL INZAKE B.T.W. - TAAL

1º en 2° In het Nederlandse taalgebied dienen het dwangbevel inzake B.T.W. alsmede de  
essentiële gegevens waarop dit dwangbevel is gesteund, op straffe van nietigheid, in het  
Nederlands te worden gesteld.  (Artt.  13, § 1,  en 58, Taalwet Bestuurszaken; Art.  85, 
W.B.T.W.)

(BELGISCHE STAAT-  Minister van Financiën T. HERALD STATES n.v. In vereffening)
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ARREST

(A.R. C.04.0255.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 februari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 9, 12, 13, 46, 46bis en 58 van de samengeordende wetten van 18 juli 

1966 betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken;
- de artikelen 9, eerste lid, 10, 15, §1 en 2, 16, 17, §1, 1bis, 2, 3 en 5 en 71 van het 

wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna Wb. BTW) en artikel 1 van 
het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belas-
ting over de toegevoegde waarde, en artikel 1, laatste lid, van het koninklijk besluit nr. 41 
van 10 januari tot vaststelling van de proportionele boetes inzake BTW, alle bepalingen in 
de tekst zoals van kracht vóór 1 januari 1993;

- de artikelen 1582 en 1583 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het aangevochten arrest verklaart het hoger beroep van eiser ongegrond, en verwijst 

eiser in de kosten ervan.
Voor  wat  betreft  het  verzet  tegen  het  dwangbevel  nr.  127/52/95  is  deze  uitspraak 

evenwel gesteund op andere motieven dan deze van het vonnis in eerste aanleg. De eerste 
rechter had de stelling van verweerster met betrekking tot de inbreuk op de taalwetgeving 
afgewezen, met de vaststelling dat het proces-verbaal "is opgesteld in de Nederlandse taal, 
waarbij ter illustratie van de bewering dat de goederen die op de factuur vermeld zijn, niet 
aan Nevicom International geleverd zijn, maar integendeel besteld, betaald en afgehaald 
werden door P., naast Nederlandstalige, ook Franstalige verklaringen uit het strafdossier 
geciteerd worden. Het citeren ter illustratie van een anderstalige verklaring, in een in de 
Nederlandse taal opgestelde proces-verbaal, heeft niet de nietigheid ervan tot gevolg ...".

Deze beslissing wordt door het arrest hervormd, en de verwerping van het door eiser 
ingesteld  hoger  beroep  wordt,  voor  wat  betreft  het  dwangbevel  nr.  127/52/95,  op  de 
volgende motivering gesteund.

"Het dwangbevel is als volgt  gemotiveerd : 'Aangezien de NV Herald Estates ... op 
grond van een bijgevoegd voor  eensluidend verklaard afschrift  van het proces-verbaal 
hierna vermelde sommen verschuldigd is', waarna verwezen wordt naar de toepasselijke 
wetsartikelen en de cijfermatige begroting wordt gegeven van de verschuldigde sommen.

Derhalve bestaat de motivering van het dwangbevel uit niets anders dan uit hetgeen in 
het aangehechte PV is vermeld.

De eerste rechter heeft onterecht geoordeeld dat het bewuste PV opgesteld werd in het 
Nederlands.

Blijkens  dit  PV  put  de  fiscus  het  bewijs  van  haar  bewering  dat  de  gefactureerde 
goederen niet aan CV Nevicom International geleverd werden zoals op de factuur vermeld 
werd maar wel aan de heer P., uitsluitend uit passages van een strafdossier die worden 
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weergegeven in het PV.
Deze passages zijn uitsluitend in de franse taal gesteld en er wordt geen vertaling van 

gegeven.
Hieruit volgt dat het feitelijk bewijs waarop de fiscus de aanslag steunt uitsluitend is 

weergegeven in het Frans. Na de weergave van de passages uit het strafdossier vervolgt 
immers de verbaliserende ambtenaar (onder nr. 3 van het PV) : 'Uit de hiervoor weerge-
geven verklaringen blijkt dus dat de genaamde N., werkzaam als algemeen directeur voor 
de NV Sanyo perfect wist dat de goederen welke door Sanyo aan de CV Nevicom Interna-
tional werden gefactureerd in werkelijkheid via F. P. op de zwarte markt terecht kwamen'.

In de redenering van de fiscus waarmee besloten wordt dat (verweerster) schuldenaar is 
van de gevorderde  rechten,  boete  en interesten wordt  derhalve op een essentieel  punt 
gebruik gemaakt van het Frans. Zonder dit stuk van het PV dat in de franse taal is gesteld 
wordt het PV onverstaanbaar en mist het een logische en begrijpelijke motivering.

In die zin is het PV, en van daaruit ook het dwangbevel, niet in de Nederlandse taal 
gesteld en dit in strijd met de wetgeving op het gebruik der talen in bestuurszaken.

Het PV en het dwangbevel voldoen daarom niet aan de motiveringsplicht en zijn bijge-
volg nietig".

Grieven
In toepassing van de wet moet de overheid, voor haar beslissingen, gebruik maken van 

de taal van de streek.
Met beslissingen wordt daarbij bedoeld, niet alleen het actum van de overheid, maar 

ook  het  instrumentum  waarbij  dit  actum  ter  kennis  van  de  belanghebbenden  wordt 
gebracht.

Een beslissing is een akte waarbij de overheid gezag uitoefent om aan de belangheb-
benden  een  bepaalde  gedraging  op  te  leggen  of  te  verbieden.  Deze  akte  moet  door 
bepaalde motieven ingegeven worden, en deze motieven moeten aan de belanghebbende 
ter kennis worden gebracht. Zij worden daarom in het instrumentum van de beslissing 
vermeld. De verplichting om de opgelegde taal te gebruiken geldt derhalve ook voor de 
motivering.

Beslissing en motieven zijn ingegeven door een bepaalde informatie over feiten. Deze 
informatie kan uit andere bronnen komen; zij maakt geen deel uit van hetgeen de overheid 
beslist, en is uiteraard niet onderworpen aan de verplichting om de taal van de streek te 
gebruiken.  Nergens  wordt  nochtans  verboden  deze  informatie  in  een  administratieve 
beslissing als documentatie op te nemen.

Het aanduiden, in de motivering van een beslissing, van sommige elementen van infor-
matie die tot de beslissing hebben geleid, is dan ook aan de verplichting om de taal van de 
streek te gebruiken niet  onderworpen.  Al zou het instrumentum van de beslissing een 
vertaling van bepaalde elementen van informatie bevatten, dan nog zou deze informatie 
geen daad zijn van de overheid en bijgevolg geen element uitmaken van de eigenlijke 
beslissing.

Uit de tekst van het dwangbevel en van het eraan gehecht proces-verbaal, alsook uit de 
beschrijving die ervan in het vonnis en in het arrest gemaakt worden, blijkt dat de in de 
Franse taal gestelde passussen, waarop de uitspraak gesteund is, uittreksels zijn uit het 
dossier van een strafonderzoek geopend op naam van NV Sanyo,  nopens de vermelde 
frauduleuze praktijken.

In  het arrest  wordt  de vaststelling van  de verbalisant  aangehaald,  die de geciteerde 
verklaringen  samenvat  :  "Uit  de  hiervoor  weergegeven  verklaringen  blijkt  dus dat  de 
genaamde N., werkzaam als algemeen directeur voor de NV Sanyo, perfect wist dat de 
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goederen welke door Sanyo NV aan de CV Nevicom International werden gefactureerd, 
in werkelijkheid via F. P. op de zwarte markt terecht kwamen".

Deze  vaststelling  is  de  samenvatting  van  de  gegevens  gehaald  uit  het  strafdossier, 
waarin zij  in het Frans voorkomen.  Zij  volstaat  om aan de bestemmeling van het PV 
kennis te geven van de feiten waarop de vordering is gesteund. Zij is bovendien gevolgd 
met het relaas, volledig in het Nederlands, van de verdere onderzoeksverrichtingen van de 
administratie. Ook de omstandigheden die tot dit onderzoek aanleiding hebben gegeven 
zijn in het Nederlands gesteld (eerste blad van het PV) alsook de daaruit afgeleide gevolg-
trekking wat de fiscale schuld betreft. Aldus zijn de eigenlijke beslissing en de motivatie 
ervan volledig in het Nederlands in het PV opgenomen.

Besluit
Uit  de  bovenstaande  vaststellingen  blijkt  dat  alle  essentiële  bestanddelen  voor  de 

aangevochten administratieve beslissing in het Nederlands zijn opgesteld.
Het arrest heeft dus met miskenning van de wetsbepalingen betreffende het taalgebruik 

in administratieve zaken geoordeeld dat het proces-verbaal, en van daaruit ook het dwang-
bevel, niet in de Nederlandse taal zijn gesteld en op die gronden de nietigheid ervan uitge-
sproken (schending van al de aangeduide artikelen van de samengeordende wetten van 18 
juli 1966)

De schending van de aangeduide artikelen van het wetboek en koninklijke besluiten 
inzake de belasting over de toegevoegde waarde, en van het burgerlijk wetboek, is een 
consequentie van de onterechte nietigverklaring van het dwangbevel.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, luidens artikel 13, §1, van de gecoördineerde wetten betref-

fende het gebruik der talen in bestuurszaken, iedere plaatselijke dienst, die in het 
Nederlandse of in het Franse taalgebied is gevestigd, de akten die particulieren 
betreffen, stelt in de taal van het gebied; dat, luidens artikel 58 alle administra-
tieve handelingen en verordeningen die strijdig zijn met de bepalingen van deze 
wet, nietig zijn;

Overwegende  dat,  krachtens  dat  artikel  85  Wetboek-BTW,  de  belastingen, 
interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, die niet werden voldaan, 
worden ingevorderd door een dwangbevel dat is uitgevaardigd door de met de 
invordering belaste ambtenaar;

Dat in het Nederlandse taalgebied, het dwangbevel in het Nederlands dient te 
worden  gesteld  en  dat  de  essentiële  gegevens  waarop  dit  dwangbevel  is 
gesteund, in dezelfde taal moeten worden vermeld;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat het dwangbevel passussen 
bevat die enkel in de Franse taal zijn weergegeven en dat het dwangbevel uitslui-
tend wordt gemotiveerd door een aangehecht proces-verbaal dat passages uit een 
strafdossier  vermeldt  die  uitsluitend  in  de  Franse  taal  zijn  gesteld;  dat  zij 
oordelen dat zonder deze passages in de Franse taal het proces-verbaal onver-
staanbaar is en hierdoor het dwangbevel dat erop is gesteund, "iedere logische en 
begrijpelijke motivering (mist)"; dat zij op grond hiervan het proces-verbaal en 
het dwangbevel nietig verklaren;

Dat de appèlrechters door aldus te oordelen, hun beslissing naar recht verant-
woorden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.
De kosten begroot op de som van honderd vijfentachtig euro vijfenzeventig 

cent  jegens  de  eisende  partij  en  op  de  som van  honderd  zevenenzestig  euro 
zesennegentig cent jegens de verwerende partij.

1 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs,  advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs.Claeys Bouuaert en Geinger.

Nr. 640

1° KAMER - 1 december 2005

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — REGISTRATIE EN ZEGEL 
- GEBREK AAN VOORAFGAANDE REGISTRATIE - GEVOLGEN

2º REGISTRATIE (RECHT VAN) - CASSATIEBEROEP - GEBREK AAN VOORAFGAANDE 
REGISTRATIE - GEVOLGEN

1º en 2°  Het gebrek aan voorafgaande registratie van het betekeningsexploot van het  
verzoekschrift  houdende  voorziening  in  cassatie  tast  de  regelmatigheid  van  de  
neerlegging van dit verzoekschrift niet aan. (Artt. 2 en 19, 1°, W.Reg.; Artt. 1073 en 1081, 
Ger.W.)

(ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY n.v.  T. EXEL FREIGHT MANAGEMENT BELGIUM n.v.)

ARREST

(A.R. C.04.0515.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel
(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van het 

cassatieberoep : het ter griffie van het Hof op 2 november 2004 neergelegd origi-
neel van het betekeningsexploot werd niet geregistreerd binnen de door artikel 
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1073 van het Gerechtelijk Wetboek gestelde termijn :
Overwegende dat  het  gebrek  aan  voorafgaande registratie  van het  verzoek-

schrift de regelmatigheid van de neerlegging van dit verzoekschrift niet aantast;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.
De kosten begroot op de som van achthonderd en vier euro vijfennegentig cent 

jegens de eisende partij en op de som van honderd zevenenzestig euro zevenen-
veertig cent jegens de verwerende partij.

1 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs,  advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Kirkpatrick en Wouters.

Nr. 641

1° KAMER - 1 december 2005

ERFDIENSTBAARHEID - RECHT VAN UITWEG - INGESLOTEN ERF - BEGRIP

   Voor de toepassing van art. 682, § 1, B.W. dient de ingeslotenheid van een erf niet enkel 
beoordeeld te worden op grond van het al dan niet palen aan de openbare weg, maar  
ook  naar  de  omstandigheden  van  normaal  gebruik  van  het  perceel  volgens  de 
bestemming ervan en de kosten of ongemakken voor het inrichten van de toegang tot het 
erf..

(V. T. P.)

ARREST

(A.R. C.04.0581.N)

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 Leuven.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
(...)
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- de artikelen 682 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Bestreden beslissingen
De vijfde  kamer  van de Rechtbank van Eerste  Aanleg van  Leuven  verklaart  in  het 

bestreden vonnis van 30 juni 2004 het hoger beroep van verweerder ontvankelijk en deels 
gegrond. Ze hervormt het vonnis a quo en wijst eiseres' vordering tot toewijzing van een 
recht van uitweg en tot veroordeling van verweerder tot betaling van een schadevergoe-
ding als ongegrond af.  Alvorens recht te doen over de overige vorderingen wordt  een 
gerechtsdeskundige  aangewezen  met  de  in  het  beschikkend  gedeelte  neergelegde 
opdracht.  Eiseres  wordt  tevens  tot  twee  derden  van  de  kosten  van  het  hoger  beroep 
veroordeeld.

De  rechtbank  van  eerste  aanleg  grondt  haar  beslissing  op  de  volgende  motieven 
(vonnis, pp. 4 en 5, punt Cl., eerste tot en met derde, vijfde tot en met zevende en laatste 
alinea) :

"(Eiseres) vordert een uitweg over de eigendom van (verweerder) wegens insluiting van 
haar achtergelegen garages.

Partijen zijn het erover eens dat het perceel zélf niet ingesloten is. De voorgevel van de 
woning, die op het zelfde perceel ligt als de achtergelegen garages, grenst immers aan de 
Statiestraat.

(Eiseres) voert aan dat zij haar achtergelegen garages enkel kan bereiken via de voor-
deur  van  haar  woning  gelegen  aan  de  Statiestraat.  Aangezien  zij  deze  achtergelegen 
garages (in haar tuin) niet kan bereiken met de wagen, zijn deze volgens haar ingesloten 
en vordert zij een recht van uitweg over het perceel van (verweerder).

(...)
De  rechtbank  is  van  oordeel  dat  door  deze  verkoop  echter  geen  ingeslotenheid  is 

ontstaan in de zin van artikel 682 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Om een  uitweg  te  kunnen  vorderen  moet  men  de  feitelijke  insluiting  van  het  erf 

aantonen. Er is geen insluiting van het perceel wanneer er een toegang is naar de openbare 
weg. Dit is vereist om een recht van uitweg te vorderen.

Het loutere feit dat een bestaande toegang naar de openbare weg minder gemakkelijk is 
dan een ander traject betekent niet dat men met een onmogelijkheid in de zin van de wet 
te maken heeft.

(...)
Anderzijds  toont  mevrouw  V.G.  niet  aan  dat  zij  een  belangrijk  nadeel  ondervindt 

doordat (zij) deze garages niet met de wagen kan bereiken. Zij voert aan dat zij schoon-
heidsproducten moet kunnen opslaan omdat  zij  vertegenwoordiger  is  bij  Estee Lauder 
voor de Benelux. Zij legt hiervoor geen enkel bewijsstuk neer. Bovendien kan worden 
aangenomen dat deze pakjes niet zo omvangrijk zijn en evengoed via de voordeur naar de 
achtergelegen garages kunnen worden gebracht.

De vordering tot toekenning van een uitweg en de daaraan gekoppelde vordering tot 
betaling van een schadevergoeding zijn dan ook ongegrond".

Grieven
1. Eerste onderdeel
Luidens artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek kan "de eigenaar wiens erf inge-

sloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de openbare weg en deze toegang 
niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik 
van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg vorderen over de erven van zijn 
naburen, tegen betaling van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht 
veroorzaken".
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Opdat een eigenaar overeenkomstig artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek recht zou 
hebben op een uitweg moet aldus geen absolute ingeslotenheid, met name een afwezig-
heid van toegang tot de openbare weg, worden aangetoond. Het volstaat dat er sprake is 
van  een relatieve ingeslotenheid,  met  name een onvoldoende toegang tot  de  openbare 
weg.

Derhalve zal de eigenaar van een eigendom die (1) onvoldoende toegang tot de open-
bare  weg biedt,  een uitweg kunnen  vorderen,  (2)  mits  deze uitweg nodig is  voor  het 
normale gebruik van de eigendom naar de bestemming ervan.

Een erf dat een toegang op de openbare weg heeft, is dus niettemin een ingesloten erf,  
in de zin van artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek, indien de toegang onvoldoende is 
voor de exploitatie van het erf.

De rechtbank kon dienvolgens niet wettig eiseres' vordering tot toekenning van een 
uitweg als ongegrond afwijzen op grond van de enkele vaststelling dat er "een toegang is 
naar de openbare weg" zonder te na te gaan of de bestaande toegang naar de openbare 
weg  volstaat  voor  het  normale  gebruik  van  de  eigendom naar  de  bestemming  ervan 
(schending van  artikel  682 van  het  Burgerlijk  Wetboek).  Bijgevolg  kon  de rechtbank 
evenmin wettig eiseres' vordering tot schadevergoeding wegens miskenning van het recht 
van  uitweg  als  ongegrond  afwijzen  (schending  van  artikel  1382  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat, krachtens artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek, de 

eigenaar wiens erf ingesloten ligt omdat dit geen voldoende toegang heeft tot de 
openbare weg en deze toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of 
ongemakken, voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming 
ervan, een uitweg kan vorderen over de erven van zijn naburen, tegen betaling 
van een vergoeding in verhouding tot de schade die hij mocht veroorzaken;

Dat aldus de ingeslotenheid van een erf voor de toepassing van dit artikel dient 
beoordeeld te worden, niet enkel op grond van het al dan niet palen aan de open-
bare weg, maar ook naar omstandigheden van normaal gebruik van het perceel 
volgens de bestemming ervan en de kosten of ongemakken voor het inrichten 
van de toegang tot het erf;

Overwegende dat eiseres een uitweg vordert voor haar erf gelegen te S., met 
twee achterliggende garages;

Overwegende  dat  het  bestreden  vonnis  de  door  eiseres  gevorderde  uitweg 
afwijst op grond dat door de verkoop van het perceel er geen ingeslotenheid is 
ontstaan in de zin van de artikelen 682 en volgende van het Burgerlijk Wetboek 
omdat :

- de voorgevel van de woning op hetzelfde perceel waarop de garages staan, 
grenst aan de Statiestraat;

- er geen feitelijke insluiting van het perceel is wanneer er toegang is naar de 
openbare weg;

Dat  het  bestreden  vonnis de gevorderde  uitweg afwijst  zonder het  normale 
gebruik van het erf en de kosten en ongemakken van een toegang tot de garages 
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te onderzoeken;
Dat het bestreden vonnis artikel 682, §1, van het Burgerlijk Wetboek schendt;
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,
eenparig beslissend,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de vordering van eiseres tot het 

verkrijgen  van  een  uitweg  voor  haar  perceel  met  garages  te  S,  afwijst  en 
uitspraak doet over de kosten;

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

1 december 2005 – 1° beperkte kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Waûters, 
afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Houtekier.

Nr. 642

3° KAMER - 5 december 2005

1º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — VERKIEZINGEN - 
PROCEDURE - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - JURIDISCHE ENTITEITEN - OPSTARTEN VAN 
PROCEDURE DOOR APARTE TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - RECHTSVORDERING - BEROEP - 
LAATSTE AANLEG

2º ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE — VERKIEZINGEN - 
PROCEDURE - VORDERING IN RECHTE - JURIDISCHE ENTITEITEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - 
AFWEZIGHEID VAN BESLISSING - BESLISSING - BEROEP - OMVANG

1º Een vordering die ertoe strekt te horen zeggen dat verscheidene juridische entiteiten, 
waarvan minstens één ervan een aanvang heeft genomen met de verkiezingsprocedure,  
één technische bedrijfseenheid vormen, is ten aanzien van al die juridische entiteiten een 
beroep  inzake  sociale  verkiezingen  en  de  procedure  hieromtrent,  waarover  de 
arbeidsrechtbank in laatste aanleg oordeelt1.  (Art. 9, K.B. 15 mei 2003 betreffende de 
ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk)

2º Het beroep tegen de beslissing van de werkgever of tegen de afwezigheid ervan, moet  
worden ingesteld ten aanzien van alle juridische entiteiten waarvan de insteller van het  

1 Zie Cass., 8 maart 2004, AR S.02.0051.F, nr 129.
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beroep meent dat zij een technische bedrijfseenheid vormen.  (Art. 8 en 9, eerste lid en 
eerste lid, 2°, K.B. 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor 
preventie en bescherming op het werk)

(GHEYS BEHEER c.v.a.. e.a. T. A.C.V.; in aanwezigheid van A.B.V.V. e.a.)

ARREST

(A.R. S.04.0189.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 27 september 2004 in laatste 

aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Turnhout.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eiseresen voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 14, §1, eerste en tweede lid, 1°, en §2, b, van de wet van 20 september 1948 

houdende organisatie van het bedrijfsleven,
- artikel 14, §1, eerste lid, vervangen bij wet van 28 januari 1963 en bij genummerd 

koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978;
- artikel 14, §1, tweede lid, 1°, zoals gewijzigd bij wet van 3 mei 2003;
- artikel 14, §2, ingevoegd bij koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, en artikel 

14, §2, b, later vervangen bij wet van 5 maart 1999 en gewijzigd bij wet van 3 mei 2003;
- de artikelen 49, eerste en tweede lid, 1°, en 50, §3, van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk,
- artikel 49, tweede lid, 1°, zoals gewijzigd bij wet van 3 mei 2003;
- artikel 50, §3, zoals vervangen bij wet van 5 maart 1999 en gewijzigd bij wet van 3 

mei 2003;
- de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de onderne-

mingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, dat werd bekrach-
tigd bij wet van 2 april 2004,

Bestreden beslissing
De eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Turnhout verklaart in het vonnis van 27 

september  2004 de vordering  van  verweerster  met  betrekking  tot  het  organiseren  van 
sociale verkiezingen onontvankelijk jegens de NV Huver, doch ontvankelijk ten aanzien 
van  eiseressen.  De  rechtbank  oordeelt  dat  verweerster  zich  kan  beroepen  op  het 
vermoeden dat de eiseressen één technische bedrijfseenheid vormen, doch heropent de 
debatten teneinde de eiseressen de mogelijkheid te geven te bewijzen dat het personeels-
beheer en het personeelsbeleid geen sociale criteria aan het licht brengen die kenmerkend 
zijn  voor  het  bestaan van  een technische bedrijfseenheid  in  de zin van  de wetgeving 
inzake de overlegorganen.

De arbeidsrechtbank grondt haar beslissing onder meer op volgende motieven :
"Gelet op het inleidend verzoekschrift van het A.C.V. van 14 april 2004 ertoe strek-
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kend,
-  te  horen  zeggen  dat  verwerende  partijen  één  technische  bedrijfseenheid  vormen, 

waarvan  de gewoonlijke  gemiddelde  tewerkstelling  minstens  100 bedraagt  en dat  één 
ondernemingsraad  en  één  comité  voor  preventie  en  bescherming  op  het  werk  moet 
worden opgericht voor de technische bedrijfseenheid die gevormd wordt door de juridi-
sche entiteiten:

a. CVA GHEYS BEHEER (...)
b. NV TRANSPORT GHEYS (...)
c. NV GARAGE GHEYS (...)
d. NV GHEYS QUALY STORAGE (...)
e. NV GHEMOTRANS (...)
f. NV HUVER (...)
g. NV BELGIAN CLEANING CENTER (...)
h. NV BELGIAN LOGISTIC CENTER (...)
- verwerende partijen te bevelen onverwijld over te gaan tot het verrichten van alle haar 

(lees : hen) door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 (Belgisch Staatsblad, 4 juni 2003) 
opgelegde handelingen, met het oog op het organiseren van sociale verkiezingen voor de 
aanwijzing van personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comité voor 
preventie en bescherming op het werk; (...)

Alle verwerende partijen behoren tot wat eisende partij omschrijft als de 'Groep Gheys'.
Van  deze  ondernemingen  heeft  enkel  de  NV Huver,  (zesde  verwerende  partij),  als 

aparte  technische  bedrijfseenheid  de  procedure  voor  sociale  verkiezingen  opgestart 
volgens de in het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden 
en de comités voor  preventie  en bescherming op het werk (hierna Verkiezingsbesluit) 
beschreven werkwijze.

Bij  ontstentenis van kandidatenlijsten werd  op 23 maart  2004 aangekondigd  dat de 
sociale verkiezingen werden stopgezet. (...)

3.1. Afstand van geding t.o.v. NV Huver;
(...)
(Verweerder) heeft een afstand van geding ten opzichte van de zesde verwerende partij 

(NV Huver) gedaan met conclusie neergelegd ter griffie op 8 juni 2004, dit is nadat de 
zesde verwerende partij  over het onderwerp van de vordering waarvan wordt  afgezien 
conclusie had genomen.

Uit geen enkel element van het dossier blijkt dat (de NV Huver) de afstand van geding 
heeft aangenomen, zodat de afstand van geding niet geldig is, en enkel uitspraak moet 
worden gedaan over de initiële vordering.

3.2. Ontvankelijkheid van de vordering - wijziging van de vordering;
Vermits sub 3.1. werd geoordeeld dat bij ontstentenis van geldige afstand van geding 

enkel moet worden geoordeeld over de initiële vordering, is de vraag of de wijziging van 
de vordering met conclusie neergelegd ter griffie op 8 juni 2004 al dan niet ontvankelijk is 
niet langer aan de orde.

3.3. Ontvankelijkheid van de vordering - laattijdigheid van de vordering :
Artikel 9, eerste lid, van het Verkiezingsbesluit bepaalt :
'Uiterlijk op de zevende dag die volgt op de bij artikel 8 bedoelde vijfendertigste dag, 

kunnen de betrokken werknemers alsook de representatieve werknemersorganisaties tegen 
de in artikel 8 vermelde beslissingen of tegen de afwezigheid van een beslissing van de 
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werkgever beroep instellen bij de arbeidsrechtbank'.
De termijn van zeven dagen bedoeld in voornoemd artikel is een vervaltermijn zodat 

geen vordering meer kan worden ingeleid na het verstrijken van die termijn. (...)
(De NV Huver)  heeft  haar beslissing ten aanzien van de technische bedrijfseenheid 

bekendgemaakt en medegedeeld op 8 januari 2004, zodat de vordering van (verweerder) 
uiterlijk op 15 januari 2004 moest worden ingeleid.

De vordering van (verweerder) werd slechts ingeleid met verzoekschrift van 14 april 
2004, dit is laattijdig.

De  vordering  van  (verweerder)  ten  opzichte  van  de  zesde  verwerende  partij  (NV 
Huver) is bijgevolg onontvankelijk.

Er bestaat geen betwisting over het feit dat de eerste tot de vijfde en de zevende en 
achtste verwerende partij, (de eiseressen), nagelaten hebben de in artikel 8 van het Verkie-
zingsbesluit  te  verstrekken  informatie  mede  te  delen  aan  de  in  dit  artikel  vermelde 
bestemmelingen.

(...)
(Verweerder) houdt voor dat de termijn van artikel 9 niet van toepassing is wanneer de 

vordering  ertoe  strekt  een  nalatige  werkgever  te  veroordelen  tot  het  organiseren  van 
sociale verkiezingen.

(...)
Uit het inleidende verzoekschrift blijkt dat de vordering van (verweerder) wel degelijk 

strekt  tot  het  organiseren  van  sociale  verkiezingen  en  niet  louter  gericht  is  tegen  het 
uitblijven van een beslissing van de werkgever  over het aantal technische bedrijfseen-
heden.

De vordering van (verweerder) ten opzichte van (de eiseressen) is bijgevolg wel dege-
lijk ontvankelijk".

Grieven
Ondernemingsraden,  respectievelijk  comités  voor  preventie  en  bescherming  op  het 

werk, moeten worden opgericht in de bij de artikelen 14 van de wet van 20 september 
1948, houdende organisatie van het bedrijfsleven, en 49 van de wet van 4 augustus 1996, 
betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk bedoelde tech-
nische bedrijfseenheden, die kunnen bestaan uit meerdere juridische entiteiten.

De personeelsvertegenwoordigers  in de bedoelde ondernemingsraden,  respectievelijk 
comités voor preventie en bescherming op het werk, worden krachtens artikelen 18 van de 
genoemde  wet  van  20 september  1948 respectievelijk  8  van  de genoemde  wet  van  4 
augustus 1996, verkozen door het personeel. De regels inzake de verkiezingen voor de 
vernieuwing  van  deze  overlegorganen  in  2004  werden  opgenomen  in  het  koninklijk 
besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie 
en bescherming op het werk, dat bekrachtigd werd bij wet van 2 april 2004.

Artikel 6 van genoemd koninklijk besluit van 15 mei 2003 legt de werkgever binnen 
wiens onderneming sociale verkiezingen kunnen worden gehouden op om uiterlijk zestig 
dagen vóór de aanplakking van het bericht waarin de verkiezingsdatum wordt aangekon-
digd, bepaalde informatie te verstrekken aan respectievelijk de vakbondsafvaardiging, de 
werknemers, de ondernemingsraad en het comité. Zo zal overeenkomstig het eerste lid, 
1°, van dit artikel 6 de vakbondsafvaardiging moeten worden geïnformeerd over de aard, 
de gebieden en de graad van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte 
van  de juridische entiteit.  Deze  informatie  moet  worden  verstrekt  aan de  raad of  het 
comité wanneer reeds een raad of comité werd opgericht en zal dan alleen betrekking 
hebben op de wijzigingen die zich in de structuur van de onderneming hebben voorgedaan 
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en op de nieuwe criteria van zelfstandigheid of afhankelijkheid van de zetel ten opzichte 
van de juridische entiteit.

Vervolgens legt artikel 7 van genoemd koninklijk besluit van 15 mei 2003 de werk-
gever een raadplegingsverplichting op, die moet voldaan worden tussen de zestigste en de 
vijfendertigste dag vóór de aanplakking van het bericht waarin de verkiezingsdatum wordt 
aangekondigd.  Deze raadpleging  geldt  luidens het  eerste  lid,  1°,  van  dit  artikel  7  ten 
aanzien van de raad, het comité of bij ontstentenis ervan de vakbondsafvaardiging, met 
betrekking tot (1) het aantal technische bedrijfseenheden of juridische eenheden waarvoor 
organen moeten worden opgericht, alsmede over hun omschrijving en (2) de indeling van 
de juridische entiteit in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of 
over de samenvoeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden 
met hun beschrijving en grenzen.

Tenslotte moet de werkgever uiterlijk de vijfendertigste dag vóór de aanplakking van 
het bericht waarin de verkiezingsdatum wordt aangekondigd,  overeenkomstig artikel 8, 
eerste lid, 2°, van genoemd koninklijk besluit van 15 mei 2003 de raad en het comité of 
bij  ontstentenis  ervan  de  vakbondsafvaardiging  schriftelijk  in  kennis  stellen  van  zijn 
beslissing nopens de twee hierboven genoemde punten.

De arbeidsrechtbank stelt vast dat de NV Huver "als aparte technische bedrijfseenheid 
de procedure voor  sociale  verkiezingen  (heeft)  opgestart  volgens  de in  het  koninklijk 
besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comités voor preventie 
en bescherming op het werk (...) beschreven wijze" en dat de NV Huver haar beslissing 
ten aanzien van de technische bedrijfseenheid heeft bekendgemaakt en medegedeeld op 8 
januari 2004.

Overeenkomstig artikel 9 van bedoeld koninklijk besluit van 15 mei 2003 kunnen uiter-
lijk  op de zevende dag die  volgt  op de bij  artikel  8  bedoelde vijfendertigste  dag,  de 
betrokken werknemers alsook de betrokken representatieve werknemersorganisaties tegen 
de in artikel 8 bedoelde beslissing van de werkgever (of tegen de afwezigheid van beslis-
sing van de werkgever)  beroep instellen bij  de arbeidsrechtbank,  wiens beslissing niet 
appèlabel is.

Aldus dienden de vorderingen die ertoe strekten de beslissing aan te vechten van de NV 
Huver  met  betrekking  tot  de  omschrijving  van  de  technische  bedrijfseenheid  binnen 
dewelke sociale verkiezingen dienden te worden gehouden, uiterlijk op 15 januari 2004 te 
worden ingeleid.

Met zijn inleidend verzoekschrift van 14 april 2004 vorderde het A.C.V.:
"(...)
3.  te  zeggen  voor  recht  dat  tegenpartijen  één  technische  bedrijfseenheid  vormen 

waarvan  de gewoonlijke  gemiddelde  tewerkstelling minstens 100 bedraagt,  en dat één 
ondernemingsraad  en  één  comité  voor  preventie  en  bescherming  op  het  werk  moet 
worden opgericht voor de technische bedrijfseenheid die gevormd wordt door de juridi-
sche entiteiten :

a. GHEYS BEHEER C.V.A. (...)
b. TRANSPORT GHEYS N. V. (...)
c. GARAGE GHEYS N. V. (...)
d. GHEYS QUALY STORAGE N. V. (...)
e. GHEMOTRANS N. V. (...)
f. HUVER N. V. (...)
g. BELGIAN CLEANING CENTER N. V. (...)
h. BELGIAN LOGISTIC CENTER N. V. (...)
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4. voorts tegenpartijen te bevelen onverwijld over te gaan tot het verrichten van alle 
haar (lees : hen) door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 (Belgisch Staatsblad, 4 juni 
2003) opgelegde handelingen, met het oog op het organiseren van sociale verkiezingen 
voor  de  aanwijzing  van  personeelsafgevaardigden  in  de  ondernemingsraad  en  in  het 
comité voor preventie en bescherming op het werk.

5. ondergeschikt : te zeggen voor recht dat een comité voor preventie en bescherming 
op het werk moet worden opgericht bij NV Huver en dat de sociale verkiezingen bij NV 
Huver verder georganiseerd dienen te worden en verder moeten worden voorbereid op 
basis van deze beslissing (...)".

Oorspronkelijk  vorderde  het  A.C.V.  derhalve  de technische bedrijfseenheid te  laten 
erkennen ten aanzien van de acht vennootschappen, waaronder de NV Huver.

Deze vordering strekte er dus toe de beslissing van de NV Huver van 8 januari 2004 
met  betrekking  tot  de  technische bedrijfseenheid  binnen dewelke  sociale  verkiezingen 
zouden moeten gehouden worden,  te betwisten nu aangevoerd werd dat de NV Huver 
geen afzonderlijke technische bedrijfseenheid vormde, doch een technische bedrijfseen-
heid vormde tezamen met zeven andere vennootschappen, te weten de eerste tot vijfde en 
de zevende en achtste verweersters in de procedure voor de arbeidsrechtbank.

Deze vordering diende derhalve, om ontvankelijk te zijn, te worden ingeleid binnen de 
door artikel 9, eerste lid, van het genoemde koninklijk besluit van 15 mei 2003 bedoelde 
termijn, te weten ten laatste op 15 januari 2004.

De  arbeidsrechtbank,  die  bij  herhaling  stelde  uitsluitend  uitspraak  te  doen  over  de 
initiële vordering, kon dienvolgens niet wettig oordelen dat deze vordering ontvankelijk 
was ten aanzien van de eerste tot vijfde en de zevende en achtste toenmalige verweersters, 
te weten huidige eiseressen.

De arbeidsrechtbank schendt dienvolgens :
- artikel 14, §1, eerste lid en tweede lid, 1°, en §2, b, van de wet van 20 september 1948 

houdende organisatie van het bedrijfsleven, zoals vermeld in de aanhef van het middel;
- de artikelen 49, eerste lid en tweede lid, 1°, en 50, §3, van de wet van 4 augustus 1996 

betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals vermeld 
in de aanhef van het middel.

- de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de onderne-
mingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk, dat werd bekrach-
tigd bij wet van 2 april 2004.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1138, 4°, van het Gerechtelijk wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek.
Bestreden beslissing
De eerste kamer van de Arbeidsrechtbank te Turnhout verklaart in het vonnis van 27 

september  2004 de vordering  van  verweerster  met  betrekking  tot  het  organiseren  van 
sociale verkiezingen onontvankelijk jegens de NV Huver, doch ontvankelijk ten aanzien 
van  eiseressen.  De  rechtbank  oordeelt  dat  verweerster  zich  kan  beroepen  op  het 
vermoeden dat de eiseressen één technische bedrijfseenheid vormen, doch heropent de 
debatten teneinde de eiseressen de mogelijkheid te geven te bewijzen dat het personeels-
beheer en het personeelsbeleid geen sociale criteria aan het licht brengen die kenmerkend 
zijn  voor  het  bestaan van  een technische bedrijfseenheid  in  de zin van  de wetgeving 
inzake de overlegorganen.
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De arbeidsrechtbank grondt haar beslissing onder meer op volgende motieven :
"Gelet op het inleidend verzoekschrift van het A.C.V. van 14 april 2004 ertoe strek-

kend,
-  te  horen  zeggen  dat  verwerende  partijen  één  technische  bedrijfseenheid  vormen, 

waarvan  de gewoonlijke  gemiddelde  tewerkstelling  minstens  100 bedraagt  en dat  één 
ondernemingsraad  en  één  comité  voor  preventie  en  bescherming  op  het  werk  moet 
worden opgericht voor de technische bedrijfseenheid die gevormd wordt door de juridi-
sche entiteiten :

a. CVA GHEYS BEHEER (...)
b. NV TRANSPORT GHEYS (...)
c. NV GARAGE GHEYS (...)
d. NV GHEYS QUALY STORAGE (...)
e. NV GHEMOTRANS (...)
f. NV HUVER (...)
g. NV BELGIAN CLEANING CENTER (...)
h. NV BELGIAN LOGISTIC CENTER (...)
- verwerende partijen te bevelen onverwijld over te gaan tot het verrichten van alle haar 

(lees : hen) door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 (Belgisch Staatsblad, 4 juni 2003) 
opgelegde handelingen, met het oog op het organiseren van sociale verkiezingen voor de 
aanwijzing van personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comité voor 
preventie en bescherming op het werk; (...)

3.1. Afstand van geding ten opzichte van NV Huver
(...)
(Verweerder) heeft een afstand van geding ten opzichte van de zesde verwerende partij 

gedaan met conclusie neergelegd ter griffie op 8 juni 2004, dit is nadat de (NV Huver) 
over het onderwerp van de vordering waarvan wordt afgezien conclusie had genomen.

Uit geen enkel element van het dossier blijkt dat (de NV Huver) de afstand van geding 
heeft aangenomen, zodat de afstand van geding niet geldig is, en enkel uitspraak moet 
worden gedaan over de initiële vordering.

3.2. Ontvankelijkheid van de vordering - wijziging van de vordering
Vermits sub 3.1. werd geoordeeld dat bij ontstentenis van geldige afstand van geding 

enkel moet worden geoordeeld over de initiële vordering, is de vraag of de wijziging van 
de vordering met conclusie neergelegd ter griffie op 8 juni 2004 al dan niet ontvankelijk is 
niet langer aan de orde.

3.3. Ontvankelijkheid van de vordering - laattijdigheid van de vordering
(...)
De vordering van (verweerder) ten opzichte van (de eiseressen) is bijgevolg wel dege-

lijk ontvankelijk.
3.4. Gegrondheid van de vordering
Tussen partijen bestaat klaarblijkelijk geen betwisting over het feit dat (de eiseressen) 

samen gewoonlijk gemiddeld meer dan 100 werknemers te werk stellen.
Artikel 14, §1, eerste lid, Bedrijfsorganisatiewet bepaalt (...). Artikel 49, eerste lid, wet 

welzijn op het werk bepaalt (...).
Artikel 14, §1, tweede lid, 1°, Bedrijfsorganisatiewet en artikel 49, tweede lid, 1°, wet 

Welzijn op het werk definiëren (...).
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Artikel 14, §2, b, Bedrijfsorganisatiewet en artikel  50, §3, Wet welzijn op het werk 
bepalen verder (...).

In  casu  bewijst  eisende  partij  dat  aan  het  economisch  criterium wel  degelijk  werd 
voldaan (...).

Vervolgens  dient  te  worden  onderzocht  of  eisende partij  ook het  bewijs  levert  van 
elementen die wijzen op het bestaan van een sociale samenhang tussen de zeven juridi-
sche entiteiten.

Als elementen van gemeenschappelijk personeelsbeleid weerhoudt de rechtbank : (...).
Nu eisende partij zich kan beroepen op het vermoeden dat de zeven juridische entiteiten 

één technische bedrijfseenheid vormen, dient ten slotte te worden onderzocht of (...)".
Grieven
Luidens artikel  149 van de gecoördineerde Grondwet  moeten hoven en rechtbanken 

hun  beslissingen  regelmatig  met  redenen  omkleden,  wat  onder  meer  inhoudt  dat  zij 
moeten statueren zonder dubbelzinnigheid noch tegenstrijdigheid.

Luidens artikel  1138, 4°, van het Gerechtelijk wetboek staat voorziening in cassatie 
open tegen een in laatste aanleg gewezen vonnis dat tegenstrijdige beschikkingen bevat.

De arbeidsrechtbank statueert tegenstrijdig.
Enerzijds  oordeelt  de  rechtbank  dat  "enkel  uitspraak  moet  worden  gedaan  over  de 

initiële vordering" (vonnis p. 4, punt 3.1., in fine) en dat "enkel moet worden geoordeeld 
over de initiële vordering" (vonnis p. 4, punt 3.2.).

De arbeidsrechtbank stelt uitdrukkelijk dat "de vraag of de wijziging van de vordering 
met conclusie neergelegd ter griffie op 8 juni 2004 al dan niet ontvankelijk is niet langer 
aan de orde (is)" (vonnis p. 4, punt 3.2.).

De initiële vordering luidde als volgt :
"(...)
3.  te  zeggen  voor  recht  dat  tegenpartijen  één  technische  bedrijfseenheid  vormen 

waarvan de gewoonlijke gemiddelde tewerkstelling minstens 100 be-draagt, en dat één 
ondernemingsraad  en  één  comité  voor  preventie  en  bescherming  op  het  werk  moet 
worden opgericht voor de technische bedrijfseenheid die gevormd wordt door de juridi-
sche entiteiten :

a. GHEYS BEHEER C.V.A. (...)
b. TRANSPORT GHEYS N. V. (..)
c. GARAGE GHEYS N. V. (...)
d. GHEYS QUALY STORAGE N. V. (...)
e. GHEMOTRANS N. V. (...)
f. HUVER N. V. (...)
g. BELGIAN CLEANING CENTER N. V. (...)
h. BELGIAN LOGISTIC CENTER N. V. (...)
4. voorts tegenpartijen te bevelen onverwijld over te gaan tot het verrichten van alle 

haar (lees : hen) door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 (Belgisch Staatsblad 4 juni 
2003) opgelegde handelingen, met het oog op het organiseren van sociale verkiezingen 
voor  de  aanwijzing  van  personeels-afgevaardigden  in  de  ondernemingsraad  en  in  het 
comité voor preventie en bescherming op het werk.

5. ondergeschikt : te zeggen voor recht dat een comité voor preventie en bescherming 
op het werk moet worden opgericht bij NV Huver en dat de sociale verkiezingen bij NV 
Huver verder georganiseerd dienen te worden en verder moeten worden voorbereid op 
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basis van deze beslissing.
(...)".
Oorspronkelijk  vorderde  het  A.C.V.  derhalve  de  technische  bedrijfseenheid,  binnen 

dewelke  sociale  verkiezingen  zouden moeten worden  gehouden,  te laten erkennen ten 
aanzien van de acht vennootschappen, waaronder de NV Huver.

Anderzijds verklaart de arbeidsrechtbank de vordering van het A.C.V. ontvankelijk ten 
aanzien van de huidige eiseressen alleen, zijnde oorspronkelijk de eerste tot vijfde en de 
zevende en achtste  verweersters,  en gaat  ze  na of  de economische en sociale  criteria 
vervuld zijn ten aanzien van eiseressen om alvast te besluiten dat "eisende partij zich kan 
beroepen op het vermoeden dat de zeven juridische entiteiten één technische bedrijfseen-
heid vormen" (vonnis p. 8, bovenaan).

Aldus gaat de rechtbank de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vordering van 
het A.C.V. ten aanzien van de eiseressen na.

Dit maakte precies het voorwerp uit van de gewijzigde vordering van de oorspronke-
lijke eiseres.

In de (tweede) conclusie neergelegd ter griffie van de arbeidsrechtbank op 8 juni 2004 
wordt door het A.C.V. immers gevorderd (p. 6) :

"1.  te zeggen voor recht dat tegenpartijen (dit zijn eiseressen; toevoeging door eise-
ressen)  één  technische  bedrijfseenheid  vormen  waarvan  de  gewoonlijke  gemiddelde 
tewerkstelling minstens 100 bedraagt, en dat één ondernemingsraad en één comité voor 
preventie en bescherming op het werk moet worden opgericht voor de technische bedrijfs-
eenheid die gevormd wordt door de volgende juridische entiteiten :

a. GHEYS BEHEER C.V.A. (...)
b. TRANSPORT GHEYS N. V. (..)
c. GARAGE GHEYS N. V. (..)
d. GHEYS QUALY STORAGE N. V. (..)
e. GHEMOTRANS N. V. (...)
f. BELGIAN CLEANING CENTER N. V. (...)
g. BELGIAN LOGISTIC CENTER N. V. (...)
2. voorts tegenpartijen te bevelen onverwijld over te gaan tot het verrichten van alle 

haar (lees : hen) door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 (Belgisch Staatsblad 4 juni 
2003) opgelegde handelingen, met het oog op het organiseren van sociale verkiezingen 
voor  de  aanwijzing  van  personeelsafgevaardigden  in  de  ondernemingsraad  en  in  het 
comité voor preventie en bescherming op het werk".

Deze eis wordt herhaald in de syntheseconclusie (p. 6).
De  erkenning  van  één  enkele  technische  bedrijfseenheid  bestaande  uit  de  zeven 

vennootschappen, met name eiseressen, maakt dus het voorwerp uit van de gewijzigde 
vordering.

Door te stellen dat de rechtbank alleen diende te oordelen over de initiële vordering en 
dat de ontvankelijkheid van de gewijzigde vordering daarom niet aan de orde was,  en 
niettemin de gewijzigde vordering ontvankelijk te verklaren en reeds deels uitspraak te 
doen over  de gegrondheid  van  deze gewijzigde  vordering,  bevat  het  bestreden vonnis 
tegenstrijdige  beschikkingen  en  miskent  het  artikel  1138,  4°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, minstens is het vonnis aldus behept met een tegenstrijdige redengeving en is het 
niet  regelmatig  gemotiveerd  (schending  van  artikel  149  van  de  gecoördineerde 
Grondwet).

Tevens  miskent  de  arbeidsrechtbank,  door  aldus  te  oordelen,  de  bewijskracht 
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verbonden aan het inleidend verzoekschrift van 14 april 2004, nu het daaraan een draag-
wijdte en betekenis toekent die totaal onverenigbaar zijn met de bewoordingen ervan. Het 
inleidend verzoekschrift strekte er immers niet toe de erkenning te bekomen, met het oog 
op het houden van sociale verkiezingen, van één technische bedrijfseenheid, bestaande uit 
de zeven vennootschappen gevormd door eiseressen.

De arbeidsrechtbank miskent  derhalve  de bewijskracht,  gehecht  aan de gedinginlei-
dende akte (schending van artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 15 mei 

2003  betreffende  de  ondernemingsraden  en  de  comités  voor  preventie  en 
bescherming  op  het  werk,  bepaalt  dat  de  betrokken  werknemers  alsook  de 
betrokken representatieve werknemersorganisaties  uiterlijk op de zevende dag 
die volgt op de bij artikel 8 van dat besluit bedoelde vijfendertigste dag, tegen de 
in artikel 8 vermelde beslissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van 
een beslissing van de werkgever  beroep kunnen instellen bij  de arbeidsrecht-
bank;

Dat tot de beslissingen bedoeld in het eerste lid, 2°, van voormeld artikel 8 
behoort  die  welke  de  werkgever  uiterlijk  op  de  vijfendertigste  dag  die  de 
aanplakking voorafgaat  van het bericht  waarin de datum van de verkiezingen 
wordt  aangekondigd,  ter  kennis  moet  brengen  aan  de  aldaar  gepreciseerde 
bestemmelingen en welke betrekking heeft op het aantal technische bedrijfseen-
heden of juridische entiteiten waarvoor organen moeten worden opgericht, met 
hun beschrijving, en de indeling van de juridische entiteit in technische bedrijfs-
eenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meerdere 
juridische  entiteiten  in  technische  bedrijfseenheden  met  hun  beschrijving  en 
grenzen;

Dat een vordering die ertoe strekt te horen zeggen dat verscheidene juridische 
entiteiten,  waarvan  minstens  één  ervan  een  aanvang  heeft  genomen  met  de 
verkiezingsprocedure, één technische bedrijfseenheid vormen, ten aanzien van al 
die juridische entiteiten een beroep is inzake sociale verkiezingen en de proce-
dure hieromtrent, in de zin van artikel 9 van het koninklijk besluit van 15 mei 
2003, waarover de arbeidsrechtbank in laatste aanleg oordeelt;

Dat het beroep bedoeld in artikel 9 tegen een in artikel 8 vermelde beslissing 
van de werkgever  of  tegen  de afwezigheid  ervan,  moet  worden  ingesteld  ten 
aanzien van alle juridische entiteiten waarvan de insteller van het beroep meent 
dat zij een technische bedrijfseenheid vormen;

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de initiële rechtsvordering 
van verweerster ertoe strekt :

1. te horen zeggen dat de eiseressen en de NV Huver één technische bedrijfs-
eenheid vormen,  waarvan  de gewoonlijke gemiddelde  tewerkstelling minstens 
100 bedraagt en dat voor deze technische bedrijfseenheid één ondernemingsraad 
en één comité voor preventie en bescherming op het werk moet worden opge-
richt; 

2. deze partijen te bevelen onverwijld over te gaan tot het verrichten van alle 
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haar door het koninklijk besluit van 15 mei 2003 opgelegde handelingen, met het 
oog op het organiseren van sociale verkiezingen voor de aanwijzing van perso-
neelsafgevaardigden in de ondernemingsraad en in het comité voor preventie en 
bescherming op het werk;

Overwegende dat het  bestreden vonnis voorts vaststelt  dat van de onderne-
mingen waartegen de initiële vordering was gericht "enkel de NV Huver (...) als 
aparte technische bedrijfseenheid de procedure voor sociale verkiezingen (heeft) 
opgestart volgens de in het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de 
ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk 
(...) beschreven werkwijze" en dat deze partij "haar beslissing ten aanzien van de 
technische bedrijfseenheid (heeft)  bekendgemaakt  en meegedeeld op 8 januari 
2004, zodat de vordering van (verweerder tegen de NV Huver) uiterlijk op 15 
januari 2004 moest worden ingeleid";

Overwegende  dat  het  bestreden  vonnis  de  rechtsvordering  ten  aanzien  van 
eiseressen ontvankelijk verklaart ondanks het verstrijken van de bij artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 15 mei 2003 voorgeschreven termijn, op grond "dat de 
vordering van (verweerder) wel degelijk strekt tot het organiseren van sociale 
verkiezingen en niet louter gericht is tegen het uitblijven van een beslissing van 
de werkgever over het aantal technische bedrijfseenheden";

Dat de bestreden beslissing door aldus te oordelen de in het middel aange-
voerde wetsbepalingen schendt;

Dat het middel 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 vonnis in zoverre het de vordering tegen de eiseressen 

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 aldus beperkte zaak naar de Arbeidsrechtbank te Antwerpen.

5 december 2005 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 643

2° KAMER - 6 december 2005
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1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - TOESTEMMING VAN HET 
SLACHTOFFER

2º OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK 
DODEN - OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN - TOESTEMMING VAN HET SLACHTOFFER - 
GEVOLG

1º  en  2°  Inzake  het  opzettelijk  toebrengen  van  slagen  en  verwondingen  heft  de 
toestemming van het slachtoffer noch het wederrechtelijk karakter van de feiten, noch de 
schuld van de dader op en is derhalve geen rechtvaardigingsgrond1.  (Art. 392 en 398, 
eerste lid, Sw.)

(E. e.a. T. D.)

ARREST

(A.R. P.05.0576.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 29 maart 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 Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...)
3. Derde middel
3.1. Tweede onderdeel
Overwegende  dat  inzake  het  opzettelijk  toebrengen  van  slagen  en  verwon-

dingen de toestemming van het slachtoffer noch het wederrechtelijk karakter van 
de feiten, noch de schuld van de dader opheft en derhalve geen rechtvaardigings-
grond is;

Overwegende  dat  de  appelrechters  vaststellen  dat  de  geslaagde  wijze  van 
opzettelijke  misleiding  door  het  slachtoffer  tot  onoverwinnelijke  dwaling  in 
hoofde van verweerder leidt, ook wat betreft diens oordeel betreffende de moge-
lijkheid  tot  het  geven  van  geldige  toestemming  door  het  slachtoffer  "tot  het 
onderhouden  van  een  seksuele  relatie  gepaard  gaande  met  het  wederzijds 
toedienen van (lichte) slagen en verwondingen";

Dat  in zoverre de appelrechters  daarbij,  op grond van dezelfde redenen  als 
voor de telastlegging A, oordelen dat de onoverwinnelijke dwaling met betrek-
king tot de toestemming van het slachtoffer ook strafuitsluiting tot gevolg heeft 
voor verweerder wat betreft  de feiten van de telastlegging C (toebrengen van 

1 Zie Cass., 6 jan. 1998, AR P.97.1353.N, nr 3.
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opzettelijke slagen of verwondingen aan een minderjarige),  die beslissing niet 
naar recht verantwoord is;

Dat het onderdeel gegrond is;
3.2. Eerste onderdeel
Overwegende dat het onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, geen 

antwoord behoeft;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de burgerlijke 

rechtsvordering van de eisers met betrekking tot de feiten van de telastlegging C;
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt  de verweerder  in  een vierde  van  de  kosten en de eisers  in  de 

overige kosten;
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  het  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen, 

correctionele kamer.

6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. N. Verbeest, Gent. 

Nr. 644

2° KAMER - 6 december 2005

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - MISDRIJF - BEWIJS - PROCES-
VERBAAL OPGEMAAKT DOOR ÉÉN ENKELE AMBTENAAR - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALGEMEEN - DOUANE EN 
ACCIJNZEN - PROCES-VERBAAL OPGEMAAKT DOOR ÉÉN ENKELE AMBTENAAR - GEVOLG

3º GEESTRIJKE DRANKEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - 
OVERTREDING - ARTIKEL 43 - TOEPASSELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN VAN DE DOUANE EN 
ACCIJNZENWET - MEDEPLICHTIGHEID - BETALING VAN DE ONTTROKKEN RECHTEN EN 
NALATIGHEIDSINTRESTEN - SOLIDARITEIT

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANE EN ACCIJNZENWET - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE 
DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - OVERTREDING - ARTIKEL 43 - ARTIKEL 266, § 1, DOUANE EN 
ACCIJNZENWET - TOEPASSELIJKHEID - MEDEPLICHTIGHEID - BETALING VAN DE ONTTROKKEN 
RECHTEN EN NALATIGHEIDSINTRESTEN - SOLIDARITEIT

5º HOOFDELIJKHEID - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - 
OVERTREDING - ARTIKEL 43 - TOEPASSELIJKHEID VAN DE BEPALINGEN VAN DE DOUANE EN 
ACCIJNZENWET - ARTIKEL 266, § 1, DOUANE EN ACCIJNZENWET - MEDEPLICHTIGHEID - BETALING 
VAN DE ONTTROKKEN RECHTEN EN NALATIGHEIDSINTRESTEN - GEVOLG
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1º en 2° Artikel 272, laatste lid, A.W.D.A., dat bepaalt dat het proces-verbaal dat slechts 
door één ambtenaar is opgemaakt, op zichzelf geen bewijs zal opleveren, houdt enkel in  
dat dit proces-verbaal geen bijzondere bewijswaarde heeft; dergelijk proces-verbaal kan 
evenwel als inlichting gelden. 

3º,  4°  en  5°   Volgens  artikel  43  van  het  koninklijk  besluit  van  3  april  1953  tot  
samenordening  van de wetsbepalingen inzake de slijterijen  van gegiste  dranken,  dat  
bepaalt  dat,  onder  meer,  de  bepalingen  van  de  algemene  wet  inzake  douane  en 
accijnzen betreffende de aansprakelijkheid en de medeplichtigheid toepasselijk zijn op de 
overtredingen  van  deze  samengeordende  wetsbepalingen,  is  ook  artikel  266,  §  1,  
A.W.D.A.,  dat  bepaalt  dat,  behoudens  de  tegenstrijdige  beschikkingen  in  bijzondere 
wetten en onverminderd de boeten en schuldigverklaringen ten bate van de Schatkist, de  
overtreders, hun medeplichtigen en de voor het misdrijf aansprakelijke personen solidair  
gehouden  zijn  tot  het  betalen  van  de  rechten  en  taksen  welke  door  fraude  aan  de 
Schatkist  werden  onttrokken,  zomede  van  de  eventueel  verschuldigde 
nalatigheidsintresten,  terzake  toepasselijk;  noch  artikel  42,  dat  de  heffing  van  de 
openingsbelasting,  de  aanvullende  belastingen,  de  geldboeten  en  de  eventuele  
vervolgingskosten betreft, noch enige andere bepaling van voornoemd koninklijk besluit  
sluit de toepassing van artikel 266, § 1, A.W.D.A. uit, zodat de medeplichtige, ook al is hij  
niet de slijter, persoonlijk kan gehouden worden tot het betalen van de ontdoken rechten 
of taksen. 

(V. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.05.0916.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 mei 2005 door het Hof van 

Beroep te Brussel, correctionele kamer, op verwijzing gewezen ingevolge arrest 
van het Hof van 17 december 1998.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts 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
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat artikel 272 Algemene Wet Douane en Accijnzen (AWDA) 

bepaalt dat, wanneer het proces-verbaal door één ambtenaar is opgemaakt, het op 
zichzelf geen bewijs mag leveren, dit wil zeggen geen bijzondere bewijskracht 
heeft; 

Dat het wel, zoals het arrest oordeelt, als inlichting kan gelden;
Dat het middel faalt naar recht;
(...)
4. Vierde middel
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Overwegende dat krachtens artikel 266, § 1, AWDA behoudens de tegenstrij-
dige beschikkingen in bijzondere wetten en onverminderd de boeten en schuldig-
verklaringen ten bate van de Schatkist, de overtreders, hun medeplichtigen en de 
voor het misdrijf aansprakelijke personen solidair gehouden zijn tot het betalen 
van  de  rechten  en  taksen  welke  door  de  fraude  aan  de  Schatkist  werden 
onttrokken, zomede van de eventueel verschuldigde nalatigheidsinteresten; 

Dat artikel 43 van het koninklijk besluit van 3 april 1953 tot samenordening 
van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, op de overtre-
ding van deze samengeordende wetten onder meer de bepalingen van de AWDA 
betreffende de aansprakelijkheid en de medeplichtigheid toepasselijk maakt; 

Dat geen andere bepaling van het vermelde koninklijk besluit en onder meer 
niet artikel 42 dat de heffing van de openingsbelasting, de aanvullende belas-
tingen, de geldboeten en de eventuele vervolgingskosten betreft, de toepassing 
van artikel 266, § 1, AWDA uitsluit; 

Dat  derhalve  een  medeplichtige,  ook  al  is  hij  niet  de  slijter,  persoonlijk 
gehouden kan worden tot het betalen van de ontdoken rechten of taksen;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, het arrest de redenen bevat 

waarmee het aangeeft dat eiser wetens en willens zijn medewerking aan de straf-
rechtelijk omschreven feiten heeft gepleegd;

Dat het middel in zoverre berust op een verkeerde lezing van het arrest, mits-
dien feitelijke grondslag mist;

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

6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal –  Advocaten:  mrs. P. Thomas, Veurne, L. Gheysens, Kortrijk, S. Van Herreweghe, 
Brussel.

Nr. 645

2° KAMER - 6 december 2005

1º PREJUDICIEEL GESCHIL - PREJUDICIËLE VRAAG - ARBITRAGEHOF - VERPLICHTING VAN 
HET HOF - GRENZEN

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG - VERPLICHTING VAN HET HOF - GRENZEN

3º WEGVERKEER — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S 
OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - VASTSTELLING - BEVOEGDE 
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AMBTENAREN AANGEWEZEN DOOR DE VLAAMSE REGERING - WEGENINSPECTEURS - VASTSTELLING 
VAN EEN INBREUK OP ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - GELIJKTIJDIGE VASTSTELLING VAN EEN 
INBREUK OP HET K.B. VAN 15 MAART 1968 - GEVOLG

4º WEGEN - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE 
ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - VASTSTELLING - BEVOEGDE AMBTENAREN 
AANGEWEZEN DOOR DE VLAAMSE REGERING - WEGENINSPECTEURS - VASTSTELLING VAN EEN 
INBREUK OP ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - GELIJKTIJDIGE VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP 
HET K.B. VAN 15 MAART 1968 - GEVOLG

5º AMBTENAAR — AMBTENAAR (GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN) - 
OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - 
BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - VASTSTELLING - BEVOEGDE AMBTENAREN AANGEWEZEN DOOR 
DE VLAAMSE REGERING - WEGENINSPECTEURS - VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP ARTIKEL 56, 
ASLASTENDECREET - GELIJKTIJDIGE VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP HET K.B. VAN 15 MAART 
1968 - GEVOLG

6º BESCHADIGING VAN EEN OPENBARE WEG - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE 
TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - 
VASTSTELLING - BEVOEGDE AMBTENAREN AANGEWEZEN DOOR DE VLAAMSE REGERING - 
WEGENINSPECTEURS - VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - 
GELIJKTIJDIGE VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP HET K.B. VAN 15 MAART 1968 - GEVOLG

7º WEGVERKEER — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S 
OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - ARTIKEL 56, 
ASLASTENDECREET - MATERIEEL BESTANDDEEL

8º WEGEN - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE 
MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - 
MATERIEEL BESTANDDEEL

9º WEGVERKEER — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S 
OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - ARTIKEL 56, 
ASLASTENDECREET - MATERIEEL BESTANDDEEL - BEWIJS

10º WEGEN - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE 
MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN HET WEGDEK - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - 
MATERIEEL BESTANDDEEL - BEWIJS

11º BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - WEGVERKEER - OVERSCHRIJDING 
VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BESCHADIGING VAN 
HET WEGDEK - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - MATERIEEL BESTANDDEEL

12º BESCHADIGING VAN EEN OPENBARE WEG - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - 
OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - 
ARTIKEL 18, § 2, ALGEMEEN REGLEMENT TECHNISCHE EISEN - GEWICHT OP DE GROND - 
BEGRIP

13º WEGVERKEER — ALLERLEI - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - OVERSCHRIJDING 
VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - ARTIKEL 18, § 2, 
ALGEMEEN REGLEMENT TECHNISCHE EISEN - GEWICHT OP DE GROND - BEGRIP

14º WEGEN - WEGVERKEER - ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - OVERSCHRIJDING VAN DE 
MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - ARTIKEL 18, § 2, ALGEMEEN 
REGLEMENT TECHNISCHE EISEN - GEWICHT OP DE GROND - BEGRIP
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15º AUTOMOBIELEN. AUTOBUSSEN. AUTOCARS. TAXI'S - WEGVERKEER - 
ARTIKEL 56, ASLASTENDECREET - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF 
DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - ARTIKEL 18, § 2, ALGEMEEN REGLEMENT TECHNISCHE EISEN - 
GEWICHT OP DE GROND - BEGRIP

16º WEGVERKEER — ALLERLEI - ARTIKEL 18, § 2, ALGEMEEN REGLEMENT TECHNISCHE 
EISEN - OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE 
ASSEN - BEGRIP

17º WEGEN - WEGVERKEER - ARTIKEL 18, § 2, ALGEMEEN REGLEMENT TECHNISCHE EISEN - 
OVERSCHRIJDING VAN DE MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - 
BEGRIP

18º AUTOMOBIELEN. AUTOBUSSEN. AUTOCARS. TAXI'S - WEGVERKEER - 
ALGEMEEN REGLEMENT TECHNISCHE EISEN - ARTIKEL 18, § 2 - OVERSCHRIJDING VAN DE 
MAXIMALE TOEGELATEN MASSA'S OF DE MASSA'S ONDER DE ASSEN - BEGRIP

1º en 2°  Het Hof van Cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag aan het Arbitragehof 
te  stellen  wanneer  de  opgeworpen  vraag  niet  preciseert  welke  bepalingen  van  de 
bekritiseerde wet de aangewezen grondwetsbepalingen schenden, zodat het Hof niet in 
staat is aan het Arbitragehof een nauwkeurig geformuleerde prejudiciële vraag te stellen.1 
(Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

3º, 4°, 5° en 6°  De omstandigheid dat de in artikel 61, eerste lid, Aslastendecreet bedoelde  
bevoegde ambtenaren bij de vaststelling van een inbreuk op artikel 56 van voornoemd 
decreet  noodzakelijk  ook  een  inbreuk  op  het  koninklijk  besluit  van  15  maart  1968,  
houdende  algemeen  reglement  op  de  technische  eisen  waaraan  de  auto's,  hun 
aanhangwagens,  hun  onderdelen  en  hun  veiligheidstoebehoren  moeten  voldoen, 
vaststellen, laat hun bevoegdheid om de inbreuk op artikel 56, Aslastendecreet vast te  
stellen onverkort2.

7º, 8°, 9°, 10° en 11°  Het materiële bestanddeel van het misdrijf bedoeld in artikel 56, 
Aslastendecreet,  dat  de  overschrijding  van  de  maximale  toegelaten  massa's  of  de 
massa's onder de assen strafbaar stelt omwille van de beschadiging van het wegdek die  
zij  teweegbrengt,  is  bewezen wanneer de overschrijding van de maximale toegelaten  
massa's of de massa's onder de assen is aangetoond3.

12º, 13°, 14° en 15°  Het gewicht op de grond, bedoeld in artikel 18, § 2, van het koninklijk  
besluit  van  15  maart  1968,  houdende  algemeen  reglement  op  de  technische  eisen  
waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren 
moeten  voldoen,  waarnaar  artikel  56,  Aslastendecreet  verwijst,  moet  niet  voor  het  
voertuig in zijn geheel worden vastgesteld, maar onder elke as of onder het steunpunt. 

16º,  17 en 18° Artikel 18, § 2, van het koninklijk besluit van 15 maart  1968, houdende  
algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens,  
hun  onderdelen  en  hun  veiligheidstoebehoren  moeten  voldoen,  dat  bepaalt  dat,  
onverminderd de bepalingen van artikel  32 van dit  besluit,  geen voertuig zich op de 

1 Zie Cass., 24 jan. 1996, AR P.95.0190.F, nr 50; 2 feb. 2000, AR P.98.0882.F, nr 86.
2 Eiser voerde aan dat de in artikel 61, eerste lid,  Aslastendecreet bedoelde en door de Vlaamse 
regering aangewezen bevoegde ambtenaren slechts een bijzondere en beperkte bevoegdheid hebben 
en geen vaststellingen kunnen doen met betrekking tot inbreuken op het koninklijk besluit van 15 
maart  1968,  houdende  algemeen  reglement  op  de  technische  eisen  waaraan  de  auto',  hun 
aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, aangezien dit  een 
federale materie betreft. Volgens eiser moeten de wegeninspecteurs die een wegdekbeschadiging in 
de zin van artikel 56, Aslastendecreet vaststellen noodzakelijkerwijze ook nagaan of er een inbreuk 
werd begaan op  het  koninklijk  besluit  van  15  maart  1968,  waarnaar  artikel  56,  Aslastendecreet 
verwijst, zodat zij steeds hun bijzondere en beperkte bevoegdheid overschrijden. 
3 Cass., 21 sept. 2004, AR P.04.0717.N, nr 424. 
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openbare weg mag bevinden wanneer het gewicht op de grond onder elk van de assen,  
of  eventueel,  het  maximumgewicht  onder  het  steunpunt,  het  bij  de  goedkeuring 
vastgestelde maximum met meer dan 5% overschrijdt, stelt ook de overschrijding van het 
gewicht op de grond onder één van de assen strafbaar.

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1084.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis, op 17 juni 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie vier middelen voor. Die memorie is aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van de middelen
1. Eerste middel
Overwegende dat de hier toepasselijke versie van artikel 56, eerste lid, decreet 

van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 
1999 (hierna aangeduid: Aslastendecreet), bepaalt: "Het is verboden het wegdek 
te beschadigen door een overschrijding van de maximale toegelaten massa's of 
de massa's onder de assen zoals bepaald in de artikelen 18, §§ 1 en 2, of 32bis, 
van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op 
de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en 
hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen";

Dat artikel 61, eerste lid, Aslastendecreet bepaalt: "Onverminderd de bevoegd-
heid  van  andere  personen  houden  de  ambtenaren  die  de  Vlaamse  regering 
aanwijst toezicht op de naleving van artikel 56";

Dat artikel 62, §2, Aslastendecreet bepaalt: "De ambtenaren bedoeld in artikel 
61 zijn bovendien bevoegd om inbreuken op artikel 56 vast te stellen bij proces-
verbaal met bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel. Binnen veertien dagen na 
de vaststelling van de inbreuk wordt een afschrift van het proces-verbaal aan de 
overtreder toegestuurd";

Overwegende, vooraf, dat de eisers verzoeken het Arbitragehof de prejudiciële 
vraag te stellen: "Of art. 56 e.v. Aslastendecreet art. 134 Grondwet en art. 11 van 
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen schendt 
daar waar ten gevolge van eerstgenoemde artikelen de wegeninspecteurs steeds 
inbreuken op het Technisch Reglement moeten vaststellen ten einde hun eigen-
lijke bevoegdheid,  met  name het  controleren  op  wegbeschadiging,  te  kunnen 
uitvoeren?"
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Overwegende dat de opgeworpen vraag met de verwijzing naar "art. 56 e.v. 
Aslastendecreet"  niet  preciseert  welke  bepalingen  van  het  Aslastendecreet  de 
aangewezen bepalingen schenden, mitsdien het Hof niet in staat stelt het Arbitra-
gehof een nauwkeurig geformuleerde prejudiciële vraag te stellen;

Dat het Hof dan ook geen prejudiciële vraag stelt;
Overwegende, vervolgens, dat de omstandigheid dat de bevoegde ambtenaren 

bij de vaststelling van een inbreuk op artikel 56 Aslastendecreet  noodzakelijk 
ook een inbreuk op het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen 
reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun 
onderdelen  en  hun  veiligheidstoebehoren  moeten  voldoen  (hierna  genoemd: 
Algemeen  Reglement  Technische  Eisen)  vaststellen,  hun  bevoegdheid  om de 
inbreuk op artikel 56 Aslastendecreet vast te stellen, onverkort laat;

Dat het middel faalt naar recht;
(...)
3. Derde middel
Overwegende dat voornoemd artikel 56 Aslastendecreet de overschrijding van 

de  maximale  toegelaten  massa's  of  de  massa's  onder  de  assen  strafbaar  stelt 
omwille van de beschadiging van het wegdek die ze teweegbrengt;

Dat het materiële bestanddeel van het misdrijf bewezen is wanneer de over-
schrijding van de  maximale  toegelaten  massa's  of  de  massa's  onder  de assen 
aangetoond is; 

Overwegende dat artikel 18, § 2, Algemeen Reglement Technische Eisen naar 
hetwelk artikel  56 Aslastendecreet  verwijst,  bepaalt:  "Onverminderd  de bepa-
lingen van artikel 32 van dit besluit, mag geen voertuig zich op de openbare weg 
bevinden wanneer het gewicht op de grond onder elk van de assen, of eventueel, 
het maximumgewicht onder het steunpunt, het bij de goedkeuring vastgestelde 
maximum met meer dan 5 % overschrijdt";

Dat derhalve het gewicht op de grond niet onder het gehele voertuig in zijn 
geheel moet worden vastgesteld maar onder elke as of onder het steunpunt;

Dat het middel faalt naar recht;
4. Vierde middel
Overwegende  dat  artikel  18,  §  2,  Algemeen  Reglement  Technische  Eisen, 

zonder  miskenning  van het  legaliteitsbeginsel,  ook de  overschrijding  van  het 
gewicht op de grond onder een van de assen strafbaar stelt;

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.
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6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. D. Cool, Veurne. 

Nr. 646

2° KAMER - 6 december 2005

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - WET 4 MEI 1999 - ARTIKEL 5, SW. - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN RECHTSPERSOON - MISDRIJF GEPLEEGD VÓÓR DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 MEI 1999 - CIVIELRECHTELIJKE GEVOLGEN DIE 
VOORTDUREN NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 MEI 1999 - GEVOLG

2º RECHTSPERSOONLIJKHEID - RECHTSPERSONEN - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID - WET 4 MEI 1999 - ARTIKEL 5, SW. - WERKING IN DE TIJD - MISDRIJF 
GEPLEEGD VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 MEI 1999 - CIVIELRECHTELIJKE 
GEVOLGEN DIE VOORTDUREN NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 MEI 1999 - GEVOLG

3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - WET 4 MEI 
1999 - ARTIKEL 5, SW. - WERKING IN DE TIJD - MISDRIJF GEPLEEGD VÓÓR DE 
INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 MEI 1999 - CIVIELRECHTELIJKE GEVOLGEN DIE 
VOORTDUREN NA DE INWERKINGTREDING VAN DE WET VAN 4 MEI 1999 - GEVOLG

1º,  2°  en  3°   De  omstandigheid  dat  de  civielrechtelijke  gevolgen  van  een  vóór  de 
inwerkingtreding  van  de  wet  van  4  mei  1999  gepleegd  misdrijf  voortduren  na  de 
inwerkingtreding  ervan,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  deze  wet  toepasselijk  is  op  de 
beoordeling  van  de  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  voor  dit  misdrijf  of  op  de  
aansprakelijkheid voor de vergoeding van de erdoor veroorzaakte schade. (Art. 2, B.W.; 
Art. 5, Sw.)

(D. T. E. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1114.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser stelt in een memorie drie middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof
(...) 
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B. Onderzoek van de overige middelen
1. Eerste middel
(...)
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het  arrest  oordeelt:  "dat  de vervolgde feiten, zo bewezen, 

gepleegd zijn tussen 31 juli 1998 en 16 september 1998, derhalve vooraleer de 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon,  zoals omschreven 
in  artikel  5  Strafwetboek  en  ingevoerd  bij  wet  van  4  mei  1999 in  voege  is 
getreden; dat de bepalingen van artikel 20 [Voorafgaande Titel] Wetboek van 
Strafvordering,  waarnaar  [eiser]  verwijst  bij  diezelfde wet  zijn ingevoerd;  dat 
dienvolgens het door [eiser] ingeroepen middel van verval van de strafvordering 
niet op hem van toepassing kan zijn, daar de nv Inter nooit strafrechtelijk verant-
woordelijk had kunnen worden gesteld, vermits zulks op het ogenblik der feiten 
niet wettelijk voorzien was";

Overwegende dat de omstandigheid dat de civielrechtelijke gevolgen van een 
vóór de inwerkingtreding van de wet van 4 mei 1999 gepleegd misdrijf voort-
duren na de inwerkingtreding ervan, niet tot gevolg heeft dat deze wet toepasse-
lijk is op de beoordeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor dit 
misdrijf of op de aansprakelijkheid voor de vergoeding van de erdoor veroor-
zaakte schade;

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

6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Ch. Geuens, Brussel.

Nr. 647

2° KAMER - 6 december 2005

1º STRAF — ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID - FEIT VAN 
AARD OM DOOR EEN CORRECTIONELE STRAF TE WORDEN GESTRAFT - WERKSTRAF - DUUR

2º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - ONWETTIGE STRAF - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE BIJ HET GERECHT DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN - GEEN BETEKENING 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP - VORDERING TOT VERNIETIGING TER 
TERECHTZITTING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL - ARTIKEL 442, SV
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3º CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - ONWETTIGE STRAF - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR 
MINISTERIE BIJ HET GERECHT DAT DE BESTREDEN BESLISSING HEEFT GEWEZEN - GEEN BETEKENING 
- NIET-ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP - VORDERING TOT VERNIETIGING TER 
TERECHTZITTING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL - GEVOLG

1º Wanneer het feit van aard is om door een correctionele straf te worden gestraft, kan de  
rechter de dader, als hoofdstraf, een werkstraf opleggen, die niet lager dan zesenveertig  
uren, noch hoger dan driehonderd uren mag zijn1. (Art. 37ter, Sw.)

2º  Wanneer  het  cassatieberoep  van  het  openbaar  ministerie  bij  het  gerecht  dat  de  
bestreden  beslissing  heeft  gewezen  als  niet  ontvankelijk  dient  te  worden  verworpen 
wegens  gebrek  aan  betekening  aan  de  partij  tegen  wie  het  is  gericht,  vermag  de 
procureur-generaal bij het Hof ter terechtzitting de vernietiging in het belang van de wet  
vorderen van een beslissing die schending inhoudt van de regel neergelegd in artikel 
37ter, Strafwetboek, betreffende de duur van de werkstraf en een onwettige straf oplegt2.  
(Art. 418, eerste lid, en 442, Sv.)

3º  Wanneer  het  cassatieberoep  van  het  openbaar  ministerie  bij  het  gerecht  dat  de  
bestreden  beslissing  heeft  gewezen  als  niet  ontvankelijk  dient  te  worden  verworpen 
wegens gebrek aan betekening aan de partij tegen wie het is gericht, vernietigt het Hof,  
op vordering van de procureur-generaal, in het belang van de wet en derhalve zonder  
verwijzing, de bestreden beslissing die schending inhoudt van de regel neergelegd in  
artikel 37ter, Strafwetboek, betreffende de duur van de werkstraf en een onwettige straf 
oplegt 3 (Art. 418, eerste lid, en 442 Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TURNHOUT T. L.)

ARREST

(A.R. P.05.1201.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 juni 2005 in hoger beroep 

gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout.
Het cassatieberoep van de eiser sub II, ingesteld in het belang van de wet en 

overeenkomstig  artikel  442  Wetboek  van  Strafvordering,  is  gericht  tegen 
hetzelfde vonnis.

II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd en gevorderd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser sub I stelt in een memorie een middel voor.
IV. Beslissing van het Hof
A. Ontvankelijkheid van de memorie
Overwegende dat de memorie die is neergelegd buiten de termijn van artikel 

420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, niet ontvankelijk is;
B. Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser sub I

1 Cass., 15 sept. 2004, AR P.04.0590.F, nr 413.
2 Zie Cass., 18 mei 1999, AR P.97.1518.N, nr 289.
3 Zie Cass., 15 mei 2001, AR P.01.0013.N, nr 284, met concl. O.M.
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat het cassatieberoep is betekend.

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is; 
C. Cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof
Overwegende dat de procureur-generaal  bij het Hof de vernietiging van het 

bestreden vonnis vordert wegens schending van artikel 37ter, § 2, Strafwetboek;
Overwegende dat, krachtens artikel 37ter, § 2, Strafwetboek, de duur van de 

werkstraf minstens twintig uren bedraagt en ten hoogste driehonderd uren, een 
werkstraf van vijfenveertig uren of minder een politiestraf is en een werkstraf 
van meer dan vijfenveertig uren een correctionele straf;

Overwegende dat L N vervolgd werd wegens:
- telastlegging A, inbreuk op artikel 8.3, tweede lid, Wegverkeersreglement;
- telastlegging B, inbreuk op artikel 33, § 1, 1°, Wegverkeerswet,  namelijk 

vluchtmisdrijf;
- telastlegging C, inbreuk op de artikelen 21 en 30, § 1, 1°, Wegverkeerswet, 

namelijk het rijden zonder geldig rijbewijs;
Overwegende dat artikel 30, § 1, aanhef, Wegverkeerswet, de inbreuk vermeld 

in de telastlegging C bestraft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro, dit 
is een correctionele straf, zodat de werkstraf voor de bewezen verklaarde telast-
leggingen A en C minstens meer dan 45 uren moet bedragen;

Overwegende dat artikel 33, § 1, aanhef, Wegverkeerswet de inbreuk vermeld 
in  de  telastlegging  B  bestraft  met  een  gevangenisstraf  van  15  dagen  tot  6 
maanden en  met  geldboete  van  200  euro  tot  2.000 euro  of  met  een  van  die 
straffen alleen, dit is een correctionele straf, zodat de werkstraf voor de bewezen 
verklaarde telastlegging B minstens meer dan 45 uren moet bedragen;

Overwegende dat de appelrechters L N wegens het bewezen verklaren van de 
telastleggingen A en C samen, een werkstraf opleggen van 45 uren en wegens 
het bewezen verklaren van de telastlegging B, een werkstraf opleggen van even-
eens 45 uren;

Dat zij aldus artikel 37ter, § 2, Strafwetboek schenden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep van de eiser sub I.
Rechtdoende op het cassatieberoep van de procureur-generaal bij het Hof,
Vernietigt, maar alleen in het belang van de wet, het bestreden vonnis van 16 

juni 2005, in zoverre dat L N slechts veroordeelt tot twee werkstraffen van elk 45 
uren;

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

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing;
Laat de kosten ten laste van de Staat.



2442 HOF VAN CASSATIE 6.12.05 - Nr. 647 

6 december 2005 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 648

2° KAMER - 6 december 2005

1º HERZIENING — VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES - VERZOEK - 
VORMVOORSCHRIFTEN - VOEGING VAN DE ADVIEZEN VAN DRIE ADVOCATEN BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE OF DIE TIEN JAAR INGESCHREVEN ZIJN OP DE TABEL - BEWIJS VAN DE TIEN JAAR 
INSCHRIJVING - ADVIES "IN OPDRACHT" MET ONLEESBARE HANDTEKENING EN ZONDER VERMELDING 
VAN DE HOEDANIGHEID VAN DE ONDERTEKENAAR - ONTVANKELIJKHEID

2º HERZIENING — VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES - VERZOEK - 
VORMVOORSCHRIFTEN - VOEGING VAN DE ADVIEZEN VAN DRIE ADVOCATEN BIJ HET HOF VAN 
CASSATIE OF DIE TIEN JAAR INGESCHREVEN ZIJN OP DE TABEL - BEWIJS VAN DE TIEN JAAR 
INSCHRIJVING - ONTBREKEN VAN DIT BEWIJS - ONTVANKELIJKHEID

1º  Niet  ontvankelijk  is  de  aanvraag tot  herziening  wanneer  één van de drie  aan deze  
aanvraag  te  voegen  met  redenen  omklede  gunstige  adviezen  ondertekend  werd  "in  
opdracht"  met  een  onleesbare  handtekening  en  zonder  nadere  aanduiding  van  de 
hoedanigheid van de ondertekenaar en het Hof uit dit advies, noch uit de andere stukken 
waarop het vermag acht te slaan, kan uitmaken of de ondertekenaar de hoedanigheid  
heeft om het door artikel 443, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vereist advies op 
te stellen1.

2º Niet ontvankelijk is de aanvraag tot herziening wanneer uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan niet  blijkt  dat  de advocaten,  die de drie  aan deze aanvraag te  
voegen met redenen omklede gunstige adviezen ondertekenden, sedert 10 jaar op de 
tabel zijn ingeschreven2. (Art. 443, tweede lid, Sv.)

(V.)

ARREST

(A.R. P.05.1254.N)

I. Beslissing waarvan de herziening wordt gevraagd
De aanvraag tot herziening heeft betrekking op een arrest,  op 26 juni 2003 

gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Grond van de herziening
De aanvrager licht in een verzoekschrift de aanvraag toe. Dat verzoekschrift is 

aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

1 Het Hof past overigens bij een gewoon cassatieberoep dezelfde regel toe bij het onderzoek van de 
ontvankelijkheid van het verzoekschrift (Cass., 9 jan. 1990, AR 2340, nr 279) of van de memorie 
(Cass., 6 sept. 2000, AR P.00.1325.F, nr 447) waarin de cassatiemiddelen worden aangevoerd. 
2 Cass., 23 dec. 1912, Pas., 1913, I, 41.
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IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat  artikel  443,  tweede  lid,  1°,  Wetboek  van  Strafvordering 

bepaalt dat de aanvraag tot herziening van in kracht van gewijsde gegane veroor-
delingen niet ontvankelijk is "indien de aanvrager  bij zijn verzoekschrift  geen 
met redenen omkleed gunstig advies voegt van drie advocaten bij het Hof van 
Cassatie of van drie advocaten bij het hof van beroep, die tien jaar ingeschreven 
zijn op de tabel";

Overwegende dat  één  van  de drie  met  redenen  omklede gunstige  adviezen 
ondertekend  werd  "i.o."  met  een  onleesbare  handtekening  en  zonder  nadere 
aanduiding van de hoedanigheid van de ondertekenaar;

Dat het Hof uit dit advies, noch uit de andere stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, kan uitmaken of de ondertekenaar de hoedanigheid heeft om het 
door artikel 443, tweede lid, Wetboek van Strafvordering vereist advies op te 
stellen;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, boven-
dien niet  blijkt  dat  de advocaten  die te dezen een advies  hebben uitgebracht, 
sedert 10 jaar op de tabel zijn ingeschreven;

Dat de aanvraag tot herziening onontvankelijk is; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het verzoek.

6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 649

2° KAMER - 6 december 2005

1º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INOBSERVATIESTELLING - 
INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - GEVOLG - HOGER 
BEROEP - TERMIJN EN RECHTSPLEGING - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

2º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - HOGER BEROEP TEGEN DE INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN DOOR DE 
CORRECTIONELE RECHTBANK - TERMIJN EN RECHTSPLEGING - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - 
INOBSERVATIESTELLING - INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - 
GEVOLG - HOGER BEROEP - TERMIJN EN RECHTSPLEGING - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - 
INOBSERVATIESTELLING - INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - 
NIET VAN ZIJN VRIJHEID BENOMEN VERDACHTE - HOGER BEROEP - TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK - 
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ARTIKEL 30, § 3, TWEEDE LID, WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSELIJKHEID

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - BESCHERMING VAN 
DE MAATSCHAPPIJ - INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - NIET 
VAN ZIJN VRIJHEID BENOMEN VERDACHTE - HOGER BEROEP - TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK - 
ARTIKEL 30, § 3, TWEEDE LID, WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSELIJKHEID

6º BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — INOBSERVATIESTELLING - 
INOBSERVATIESTELLING BEVOLEN DOOR DE CORRECTIONELE RECHTBANK - NIET VAN ZIJN VRIJHEID 
BENOMEN VERDACHTE - HOGER BEROEP - TERMIJN VOOR DE UITSPRAAK - ARTIKEL 30, § 3, 
TWEEDE LID, WET VOORLOPIGE HECHTENIS - TOEPASSELIJKHEID

1º, 2° en 3°  Met artikel 4, eerste lid, Wet Bescherming Maatschappij, dat bepaalt dat het  
openbaar ministerie  en de verdachte of  zijn  advocaat  hoger beroep kunnen instellen 
tegen de beslissing waarbij de inobservatiestelling wordt gelast of geweigerd, heeft de 
wetgever uitdrukkelijk het bestaan van het hoger beroep bevestigd, terwijl hij de oude  
procedureregels,  waarnaar  het  tweede lid  van  voornoemd artikel  verwijst,  opheft;  bij  
analogie  moeten evenwel  voor  dit  hoger  beroep de termijn  en  de  rechtspleging  van 
artikel 30, Wet Voorlopige Hechtenis worden toegepast12.

4º,  5° en 6°  Artikel 30, § 3,  tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt  dat de 
verdachte  in  hechtenis  blijft  totdat  over  het  hoger  beroep  is  beslist,  voor  zover  dit 
geschiedt binnen vijftien dagen nadat het beroep is ingesteld en dat hij in vrijheid wordt  
gesteld als de beslissing niet gewezen is binnen die termijn, heeft geen bestaansreden  
wanneer de verdachte niet van zijn vrijheid is benomen. 

(D.)

ARREST

(A.R. P.05.1447.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht  tegen het arrest,  op 11 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  stelt  in een memorie een middel  voor.  Die memorie is  aan dit  arrest 

gehecht en maakt daarvan deel uit. 
IV. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Eerste onderdeel

1 DECLERCQ R., Beginselen van strafrechtspleging, 3de Ed. 2003, p. 1355, nr 3133. 
2 Eiser  voerde  aan dat  het  openbaar  ministerie  geen  hoger  beroep  meer  kon  instellen  tegen  de 
beslissing  waarbij  de  correctionele  rechtbank  de  inobservatiestelling  weigerde,  omdat  artikel  4, 
tweede lid, Wet Bescherming Maatschappij, nog steeds bepaalt dat dit hoger beroep wordt ingesteld 
en uitgewezen overeenkomstig de artikelen 19 en 20 van de Wet Voorlopige Hechtenis van 20 april 
1874, die evenwel door artikel 48, 2° van de Wet Voorlopige Hechtenis van 20 juli 1990 werden 
opgeheven. 
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Overwegende dat artikel 4, eerste lid, Wet Bescherming Maatschapij bepaalt 
dat  het  openbaar  ministerie  en  de  verdachte  of  zijn  advocaat  hoger  beroep 
kunnen instellen tegen de beslissing, waarbij de inobservatiestelling wordt gelast 
of geweigerd;

Dat artikel 4, tweede lid, stelt: "Het hoger beroep wordt ingesteld en uitge-
wezen overeenkomstig de artikelen 19 en 20 van de wet van 20 april 1874";

Overwegende dat artikel 19 van de wet van 20 april 1874 het recht op hoger 
beroep erkende;

Dat artikel 20 van de vermelde wet de termijn voor het instellen van hoger 
beroep bepaalde en de verdere rechtspleging regelde;

Overwegende  dat  de  wetgever  met  artikel  4,  eerste  lid,  Wet  Bescherming 
Maatschappij uitdrukkelijk het bestaan van het hoger beroep bevestigt, terwijl hij 
de oude procedureregels daarvoor opheft;

Dat evenwel, bij analogie, voor dit hoger beroep de termijn en de rechtsple-
ging van artikel 30 Wet Voorlopige Hechtenis moeten worden toegepast;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 30, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt: "Over het 

hoger beroep wordt uitspraak gedaan met voorrang boven alle andere zaken, het 
openbaar  ministerie,  de  verdachte,  de  beklaagde  of  de  beschuldigde  en  zijn 
raadsman gehoord.

De verdachte blijft in hechtenis totdat over het hoger beroep is beslist, voor 
zover  dit  geschiedt  binnen  vijftien  dagen  nadat  het  beroep  is  ingesteld;  de 
verdachte wordt in vrijheid gesteld als de beslissing niet gewezen is binnen die 
termijn";

Overwegende dat artikel 30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis geen 
bestaansreden heeft wanneer,  zoals hier, de verdachte niet van zijn vrijheid is 
benomen;

Dat het onderdeel 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.

6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h.Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.
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Nr. 650

2° KAMER - 6 december 2005

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN 
OF MITS HET BETALEN VAN EEN BORGSOM - ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
BEVOEGDHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESLISSING OVER DE 
TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN OF MITS HET BETALEN VAN EEN BORGSOM - BEVOEGDHEID

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - RAADKAMER - BESLISSING OVER 
DE TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESLISSING TOT 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN OF MITS HET BETALEN VAN EEN BORGSOM - ARTIKEL 
17, § 1, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - DRAAGWIJDTE

4º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - RAADKAMER - BESLISSING OVER DE 
TENUITVOERLEGGING VAN HET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BESLISSING TOT 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN OF MITS HET BETALEN VAN EEN BORGSOM - HOGER 
BEROEP - ARTIKEL 17, § 1, WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - DRAAGWIJDTE

1º  en  2°   Uit  de  artikelen  11  en  20,  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel  volgt  dat  de  
onderzoeksrechter bevoegd is te oordelen de betrokken persoon onder de voorwaarden 
bedoeld in artikel 11, § 4 tot 6 in vrijheid te stellen tot op het moment dat het besluit tot  
uitvoering  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  definitief  is  geworden,  en  dat  de 
raadkamer of, in voorkomend geval, de kamer van inbeschuldigingstelling bevoegd zijn te  
oordelen, op het ogenblik van de beslissing over de tenuitvoerlegging van het Europees  
aanhoudingsbevel, de betrokken persoon, onder de voorwaarden bedoeld in artikel 11, § 
4 en 5 in vrijheid te stellen tot de daadwerkelijke overlevering van de persoon aan de 
uitvaardigende Staat, ook wanneer de betrokken persoon, in toepassing van artikel 20, §  
2 eerder een verzoek tot invrijheidstelling aan de onderzoeksrechter richtte en de termijn  
van  vijftien  dagen  volgend  op  dit  verzoek  tot  invrijheidstelling,  waarbinnen  de 
onderzoeksrechter, overeenkomstig artikel 20, § 3 over dit verzoek uitspraak moet doen, 
op het ogenblik van de beslissing van het onderzoeksgerecht over de tenuitvoerlegging 
van het Europees aanhoudingsbevel, nog niet verstreken is. 

3º en 4°  Overeenkomstig artikel 17, § 1, Wet Europees Aanhoudingsbevel kan tegen de 
beslissing  van  de  raadkamer,  die  op  het  ogenblik  van  de  beslissing  over  de 
tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel  oordeelt  de betrokken persoon 
onder de voorwaarden bedoeld in artikel 11, § 4 en 5 in vrijheid te stellen tot aan de 
daadwerkelijke overlevering van de persoon aan de uitvaardigende Staat, hoger beroep 
worden ingesteld.

(W.)

ARREST

(A.R. P.05.1496.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
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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. Feiten 
De  onderzoeksrechter  te  Hasselt  heeft  op  17  oktober  2005  een  bevel  tot 

aanhouding  lastens  de eiser  afgeleverd  ingevolge  een  Europees  aanhoudings-
bevel van 10 oktober 2005, van de Officier van Justitie bij het Landelijk Parket 
Schiphol (Nederland).

Op 25  oktober  2005 heeft  de  eiser  een  verzoekschrift  tot  invrijheidstelling 
onder voorwaarden gericht tot de onderzoeksrechter.

Na verzoek van de verdediging tot uitstel heeft de raadkamer bij de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Hasselt bij beschikking, gewezen op 4 november 2005, de 
tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  bevolen  en de  eiser  in 
vrijheid gesteld mits betaling van een borgsom van 25.000 euro. Op dat ogenblik 
had de onderzoeksrechter nog geen uitspraak gedaan over eisers verzoekschrift 
tot invrijheidstelling.

Tegen de beschikking van de raadkamer werd hoger beroep ingesteld door de 
eiser, wat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel  betreft, en 
door het openbaar ministerie, wat alle aspecten van de beschikking betreft.

Het bestreden arrest heeft de hogere beroepen ontvankelijk verklaard in al hun 
onderdelen en de beroepen beschikking bevestigd, uitgezonderd wat de invrij-
heidstelling mits betaling van een borgsom betreft.

V. Beslissing van het Hof
A. Onderzoek van het middel
1. Tweede onderdeel
Overwegende dat artikel 11 van de wet van 19 december 2003 betreffende het 

Europees aanhoudingsbevel  (hierna:  Wet Europees Aanhoudingsbevel) bepaalt 
dat de onderzoeksrechter binnen de 24 uur na de vrijheidsbeneming en mits nale-
ving van de in dat  artikel  voorgeschreven  formaliteiten,  kan beslissen dat  de 
betrokkene:

- al dan niet in hechtenis wordt geplaatst of blijft, (artikel 11, § 3)
- onder oplegging van een of meer voorwaarden in vrijheid wordt gelaten tot 

op  het  tijdstip  dat  met  betrekking  tot  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees 
aanhoudingsbevel een definitieve beslissing wordt gewezen, (artikel 11, § 4)

- in vrijheid wordt  gelaten mits voorafgaande en integrale  betaling van een 
borgsom waarvan de onderzoeksrechter het bedrag bepaalt; (artikel 11, § 5)

Dat  artikel  11,  §  7,  bepaalt  dat  tegen  deze  beschikking  geen  rechtsmiddel 
openstaat;  dat  deze  beschikking overeenkomstig  artikel  20,  §  1,  gevolg  blijft 
hebben tot het besluit tot uitvoering van het Europees aanhoudingsbevel defini-
tief is geworden;

Overwegende dat artikel 20, § 2, Wet Europees Aanhoudingsbevel bepaalt dat 
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de onderzoeksrechter ambtshalve, op vordering van het openbaar ministerie of 
op verzoek van de betrokken persoon onder de voorwaarden bedoeld in artikel 
11, §§ 4 tot 6, Wet Europees Aanhoudingsbevel, en na hem bijgestaan of verte-
genwoordigd door zijn advocaat te hebben gehoord, de betrokken persoon op elk 
moment van de procedure in vrijheid kan stellen totdat het besluit tot uitvoering 
van het Europees aanhoudingsbevel  definitief is geworden; dat artikel 20, § 3 
bepaalt dat, indien de onderzoeksrechter geen uitspraak heeft gedaan binnen 15 
dagen volgend op een verzoek tot invrijheidstelling van de betrokken persoon of 
indien dit verzoek wordt verworpen, de betrokken persoon zijn verzoek aan de 
raadkamer kan richten;

Overwegende dat artikel 20, § 4, tweede lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel 
bepaalt dat in het definitieve besluit het Europees aanhoudingsbevel ten uitvoer 
te leggen, evenwel kan worden voorzien in de voorwaardelijke invrijheidstelling 
of de invrijheidstelling tegen borgstelling van de betrokken persoon onder de 
voorwaarden bedoeld in artikel 11, §§ 4 en 5, tot de daadwerkelijke overlevering 
van de persoon die gedetineerd was op het tijdstip van de beslissing, in vrijheid 
wordt gesteld tot zijn daadwerkelijke overlevering; 

Overwegende dat uit het voorgaande volgt dat:
- de onderzoeksrechter bevoegd is te oordelen de betrokken persoon onder de 

voorwaarden bedoeld in artikel 11, §§ 4 tot 6, Wet Europees Aanhoudingsbevel, 
in vrijheid te stellen tot op het moment dat het besluit  tot uitvoering van het 
Europees aanhoudingsbevel definitief is geworden;

- de raadkamer of in voorkomend geval de kamer van inbeschuldigingstelling 
bevoegd is te oordelen op het ogenblik van de beslissing over de tenuitvoerleg-
ging van het Europees aanhoudingsbevel de betrokken persoon onder de voor-
waarden bedoeld in artikel 11, §§ 4 en 5, Wet Europees Aanhoudingsbevel, in 
vrijheid  te  stellen  tot  de  daadwerkelijke  overlevering  van  de  persoon aan  de 
uitvaardigende Staat; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de raadkamer of in voorko-
mend geval de kamer van inbeschuldigingstelling op het ogenblik van de beslis-
sing over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel niet bevoegd 
is  te  oordelen  over  de  invrijheidstelling  onder  voorwaarden  of  mits  borgsom 
zolang  de  onderzoeksrechter  geen  uitspraak  heeft  gedaan  binnen  15  dagen 
volgend op een verzoek tot invrijheidstelling van de betrokken persoon;

Dat  zij  aldus  artikel  20,  §  4,  tweede  lid,  Wet  Europees  Aanhoudingsbevel 
schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
2. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede onderdeel volgt dat de raad-

kamer bevoegd is om op het ogenblik van de beslissing over de tenuitvoerleg-
ging van het Europees aanhoudingsbevel de betrokken persoon onder de voor-
waarden bedoeld in artikel 11, §§ 4 en 5, Wet Europees Aanhoudingsbevel, in 
vrijheid  te  stellen  tot  de  daadwerkelijke  overlevering  van  de  persoon aan  de 
uitvaardigende Staat;
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Dat  tegen  deze  beslissing  overeenkomstig  artikel  17,  §  1,  Wet  Europees 
Aanhoudingsbevel hoger beroep kan worden ingesteld;

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
B. Ambtshalve onderzoek van de 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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de invrijheid-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eiser tot 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 Antwerpen, kamer 

van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Maes, Antwerpen.

Nr. 651

2° KAMER - 6 december 2005

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - MEDEWERKER AAN HET STRAFONDERZOEK 
- GETUIGENIS ONDER EED - AANGEVER VAN EEN FEIT - ANONIMITEIT - WEIGERING DE IDENTITEIT 
VAN DE AANGEVER KENBAAR TE MAKEN - VOORWAARDE

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - MEDEWERKER AAN HET STRAFONDERZOEK 
- GETUIGENIS ONDER EED - AANGEVER VAN EEN FEIT - ANONIMITEIT - WEIGERING DE IDENTITEIT 
VAN DE AANGEVER KENBAAR TE MAKEN - ZWIJGRECHT - DRAAGWIJDTE - BEOORDELINGSVRIJHEID 
VAN DE RECHTER - CRITERIA

3º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - MEDEWERKER AAN HET STRAFONDERZOEK 
- GETUIGENIS ONDER EED - AANGEVER VAN EEN FEIT - ANONIMITEIT - WEIGERING DE IDENTITEIT 
VAN DE AANGEVER KENBAAR TE MAKEN - REDELIJKE VERANTWOORDING OM DE ANONIMITEIT TE 
VERZEKEREN OP HET OGENBLIK VAN DE AANGIFTE - ZWIJGRECHT - BEOORDELING DOOR DE 
RECHTER - CRITERIA

1º Zowel vóór de wet van 8 april 2002, als nog vandaag, mag de medewerker aan het  
strafonderzoek die door de onderzoeksrechter of de strafvonnisrechter bij toepassing van 
naar gelang van het geval artikel 80, 157 of 355 Wetboek van Strafvordering onder eed  
als getuige wordt gehoord, weigeren de identiteit van de persoon die de aangifte van het 
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onderzochte feit heeft gedaan, bekend te maken, wanneer deze medewerker op redelijke 
grond in geweten heeft kunnen oordelen de aangever in het belang van de strafvordering 
en ter bescherming van die aangever, anonimiteit te beloven123.  (Artt. 80, 157, 211 en 
355, Sv.)

2º Het recht van de medewerker aan het strafonderzoek om de naam van de aangever van  
een feit te verzwijgen is niet absoluut en de rechter, die in concreto dient na te gaan of de  
medewerker aan het strafonderzoek die als getuige gehoord wordt dit recht niet afwendt 
van zijn wettelijk doel, kan daarbij rekening houden met de omstandigheid dat op het 
ogenblik  van  de  aangifte  geen  redelijke  verantwoording  bestond  om  de  aangever 
anonimiteit te verzekeren45 (Artt. 80, 157, 211 en 355, Sv.)

3º  Zelfs  indien  op het  ogenblik  van de aangifte  van het  onderzochte  feit  een redelijke 
verantwoording bestond om de aangever anonimiteit te verzekeren, kan de rechter bij het  
beoordelen of de medewerker aan het strafonderzoek die als getuige gehoord wordt zich 
al  dan  niet  kan  beroepen  op  zwijgrecht,  rekening  houden  met  alle  feitelijke 
omstandigheden, zoals de omstandigheid dat nadien het strafonderzoek heeft geleid tot  
de buitenvervolgingstelling, dat op het ogenblik van de getuigenis geen gerechtvaardigde 
vrees voor de bescherming van de aangever meer bestaat, en met het recht van de 
buiten  vervolging  gestelde  verdachte  om  eventueel  schadevergoeding  te  verkrijgen 
wegens eerroof, laster of lasterlijke aangifte678 (Artt. 80, 157, 211 en 355, Sv.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.05.1138.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 juni 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

1 In de context van de zaak dient onder "medewerker aan het strafonderzoek" te worden verstaan de 
politieambtenaren die op basis  van de door  de aangever  verkregen informatie  een proces-verbaal 
hebben opgesteld.
2 Cass., 10 jan. 1978, A.C. 1978, 546.
3 Op basis van een anonieme aangifte werd anno 1994 een onderzoek gestart tegen eiser in cassatie 
die op zijn beurt klacht  indiende met  burgerlijke  partijstelling tegen onbekende wegens laster  en 
eerroof. Het gerechtelijk onderzoek tegen eiser werd afgesloten met een buitenvervolgingstelling bij 
beschikking  van  de  raadkamer  te  Brussel  van  26  oktober  1999  zodat  het  onderzoek  lastens 
onbekende ten nadele van eiser kon hervat worden. De verbalisanten, opgeroepen als getuigen voor 
de onderzoeksrechter,  weigerden meermaals de identiteit  van de aangever kenbaar te maken. Het 
bestreden  arrest  oordeelde  dat  noch  de  onderzoeksrechter,  noch  het  onderzoeksgerecht  over 
wettelijke middelen beschikte om de verbalisanten te dwingen deze identiteit kenbaar te maken. Door 
zich toe te spitsen op de problematiek van de anonieme aangever lijken het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling,  en  mutatis  mutandis  het  middel,  voorbij  te  gaan  aan  de  kern  van  de 
problematiek: na de buitenvervolgingstelling van eiser is de onbekende persoon in de voorliggende 
zaak geen anonieme aangever meer maar wel een vermoedelijke dader. Nu aan een en ander leek te 
zijn voorbijgegaan had het O.M. in deze geconcludeerd tot verwerping van de voorziening op grond 
van een andere benadering van de ontwikkelde middelen.
4 Zie 1.
5 Zie 3. 
6 Zie 1. 
7 Zie 2.
8 Zie 3.
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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. Feitelijke gegevens
De eiser heeft zich op 6 juni 1994 bij de onderzoeksrechter te Brussel burger-

lijke partij gesteld tegen onbekende voor "eerroof", feit dat echter in de huidige 
rechtspleging  wordt  heromschreven  als:  "in  het  gerechtelijk  arrondissement 
Brussel,  op 16 maart  1994,  kwaadwillig  een bepaald  feit  ten laste  te hebben 
gelegd dat zijn eer kan krenken of hem aan de openbare verachting kan bloot-
stellen, en waarvan het wettelijk bewijs niet werd geleverd, terwijl de wet dat 
bewijs toelaat [...]".

De  raadkamer  bij  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Brussel  besliste  bij 
beschikking van 14 oktober 2003 dat  er  geen aanleiding is  tot  vervolging en 
veroordeelde eiser in de kosten.

Op het hoger beroep van eiser oordeelde de kamer van inbeschuldigingstelling 
van het  Hof van Beroep  te Brussel  bij  arrest  van 23 december  2003 dat  het 
onderzoek onvolledig was en beval de onderzoeksrechter een bijkomende onder-
zoekshandeling te verrichten, met name over te gaan tot de identificatie van de 
anonieme aangever en zijn verhoor te bevelen aangaande zijn beweegreden voor 
de anonieme aangifte.

In het bestreden arrest overweegt de kamer van inbeschuldigingstelling: "Dat 
er geen enkele reden bestaat om op grond van de artikelen 136 of 235 van het 
Wetboek van Strafvordering over te gaan tot evocatie en aanstelling van een lid 
van deze kamer als 'raadsheer-onderzoeker' gelast met het verder onderzoek van 
deze zaak; dat de geadieerde onderzoeksrechter immers gepoogd heeft de in het 
arrest  dd.  23  december  2003  bevolen  bijkomende  onderzoekshandelingen  te 
verrichten, doch er niet in geslaagd is om reden dat de twee betrokken verbali-
santen weigeren de identiteit van de anonieme aangever kenbaar te maken; dat 
noch de onderzoeksrechter, noch de leden van de kamer van inbeschuldigingstel-
ling over wettelijke middelen beschikken om de verbalisanten te dwingen deze 
identiteit kenbaar te maken". Op deze grond verklaart de kamer van inbeschuldi-
gingstelling eisers hoger beroep ongegrond, bevestigt de bestreden beschikking 
en veroordeelt eiser in de kosten van zijn hoger beroep.

V. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat de artikelen 28quinquies, § 1, en 57, § 1, Wetboek van Straf-

vordering bepalen dat het opsporings- en het gerechtelijk onderzoek geheim zijn 
en eenieder die eraan beroepshalve zijn medewerking verleent, tot geheimhou-
ding  verplicht  en  hem,  indien  hij  dit  geheim  schendt,  strafbaar  stelt  met  de 
straffen bepaald in artikel 458 Strafwetboek; 

Overwegende dat deze ambtelijke geheimhoudingsplicht noopt tot geheimhou-
ding tegenover iedereen die vreemd is aan het bepaalde strafonderzoek; dat daar-
entegen binnen het onderzoek in beginsel geen geheimhouding bestaat tenzij, op 
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heden,  in  het  geval  van  de  artikelen  75bis,  75ter  en  86bis  tot  86quinquies 
Wetboek van Strafvordering, zoals ingevoegd bij de wet van 8 april 2002 betref-
fende de anonimiteit van getuigen; 

Overwegende dat wel, zowel vóór de wet van 8 april 2002, als nog vandaag, 
de medewerker aan het strafonderzoek die door de onderzoeksrechter of de straf-
vonnisrechter bij toepassing van naar gelang van het geval artikel 80, 157 of 355 
Wetboek van Strafvordering onder eed als getuige wordt gehoord, mag weigeren 
de  identiteit  van  de  persoon  die  de  aangifte  van  het  onderzochte  feit  heeft 
gedaan,  bekend  te  maken,  wanneer  deze  medewerker  op  redelijke  grond  in 
geweten heeft kunnen oordelen de aangever in het belang van de strafvordering 
en ter bescherming van die aangever, anonimiteit te beloven;

Overwegende dat nochtans het recht de naam van de aangever te verzwijgen 
niet absoluut is en de rechter concreet dient na te gaan of de getuige dit recht niet 
afwendt van zijn wettelijk doel;

Overwegende dat de rechter daarbij rekening kan houden met de omstandig-
heid dat op het ogenblik van de aangifte geen redelijke verantwoording bestond 
om de aangever anonimiteit te verzekeren; 

Dat zo die redelijke verantwoording er wel is, de rechter rekening kan houden 
met alle feitelijke omstandigheden, zoals de omstandigheid dat nadien het straf-
onderzoek heeft geleid tot de buitenvervolgingstelling, dat op het ogenblik van 
de getuigenis geen gerechtvaardigde vrees voor de bescherming van de aangever 
meer bestaat, en met het recht van de buiten vervolging gestelde verdachte om 
eventueel  schadevergoeding  te  verkrijgen  wegens  eerroof,  laster  of  lasterlijke 
aangifte;

Overwegende dat, wanneer  de rechter  oordeelt  dat de getuige zich niet kan 
beroepen op zwijgrecht en deze niettemin weigert te spreken, de getuige straf-
baar is met de geldboete bepaald in naar gelang het geval artikel 80, 157 en/of 
355 Wetboek van Strafvordering, dit onverminderd eventuele schadevergoeding; 
dat  aldus  wel  een  wettelijk  middel  bestaat  om  de  verbalisant  eventueel  te 
dwingen de naam van de persoon die een aangifte deed, bekend te maken;

Dat het arrest dat anders beslist, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat het middel geen antwoord meer behoeft; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest; 
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

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

gingstelling, anders samengesteld.
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6 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Huybrechts – Strijdige conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel en C. De Baets, Brussel.

Nr. 652

2° KAMER - 7 december 2005

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
SAMENSTELLING VAN DE JURY - SAMENSTELLING VAN HET HOF - PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - HERNEMING VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - ASSISEN - SAMENSTELLING 
VAN DE JURY - SAMENSTELLING VAN HET HOF - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - 
HERNEMING VAN DE TERECHTZITTING - VERMELDINGEN

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - VONNISSEN EN ARRESTEN - REDENEN - WETTELIJKE 
BEPALINGEN - VERMELDINGEN

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
REDENEN - WETTELIJKE BEPALINGEN - VERMELDINGEN

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN - VEREISTE VERMELDINGEN

6º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
BEGINSEL VAN HET MONDELING DEBAT - BEGRIP

7º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
VOORZITTER VAN HET HOF - BEVOEGDHEID - WETTEKSTEN - MEDEDELING - JURY

8º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - HOF VAN ASSISEN - 
VOORZITTER - BEVOEGDHEID - WETTEKSTEN - MEDEDELING - JURY

1º  en  2°  Wanneer  de  identiteit  van  de  juryleden  en van de  leden  van  het  hof  uit  de  
vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting blijkt, kan uit de vermelding 
"bij  de  hervatting  van de terechtzitting  in  de  namiddag",  in  datzelfde  proces-verbaal,  
worden afgeleid dat het namiddagdebat in aanwezigheid van alle eerder daarin vermelde  
personen heeft plaatsgevonden. 

3º,  4°  en  5°   Aangezien  het  arrest  opgave  doet  van  de  wettelijke  bepalingen  die  de  
bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf omschrijven en van 
die waarbij de straf wordt bepaald, moet het daarenboven, als het geval zich voordoet,  
geen melding maken van art. 1 W. Verzachtende Omstandigheden1.

6º Het beginsel van het mondeling debat heeft uitsluitend betrekking op het bewijs van de 

1 Zie Cass., 4 juni 2002, AR P.01.0706.N, nr 339. 



2454 HOF VAN CASSATIE 7.12.05 - Nr. 652 

bezwaren waarop de beschuldiging is gegrond2.

7º  en  8°  Geen enkele  wettelijke  bepaling  noch enig  algemeen rechtsbeginsel  belet  de  
voorzitter van het hof van assisen om de jury de tekst van wettelijke bepalingen ter hand 
te  stellen  die  nuttig  kunnen  zijn  om  de  vragen  te  begrijpen  die  zij  zal  moeten 
beantwoorden. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1308.F)

I. Bestreden beslissing
Het  eerste  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  arrest,  op  1  februari  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldiging-stel-
ling. 

De derde en vierde cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest met nummer 
5329, op 8 september 2005 gewezen door het Hof van Assisen van het bestuur-
lijk arrondissement Brussel Hoofdstad.

Het tweede cassatieberoep is gericht tegen het arrest met nummer 5397, op 14 
september 2005 door datzelfde hof van assisen gewezen.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  voert  drie  middelen  aan  tot  staving  van  het  tweede,  derde  en  vierde 

cassatieberoep in een memorie, waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift 
aan dit arrest is gehecht.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
B. Over het derde cassatieberoep tegen het arrest van 8 september 2005, dat op 

23 september 2005 is ingesteld op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel :

Over het eerste middel :
Overwegende dat uit het proces-verbaal nummer 05092005, bladzijde zestien, 

blijkt dat op de terechtzitting van 5 september 2005, onmiddellijk na de loting 
van de jury, het hof van assisen was samengesteld uit voorzitter D. de Haan, de 
rechters S. Leclercq en J.P. Minot, advocaat-generaal R. Marchal en de griffier 
G.  Doolaege,  en dat  "de  twaalf  gezworenen  die in het  proces-verbaal  van de 
loting zijn aangewezen, en die de rechtsprekende jury vormen, en de twee toege-
voegde  gezworenen  die  in  datzelfde  proces-verbaal  zijn  aangewezen,  [plaats-
namen] op banken die van het publiek, de partijen en de getuigen gescheiden 
zijn, rechtover de bank van de beschuldigde, en in de orde zoals in het [voor-
meld] proces-verbaal wordt vermeld";

2 Cass., 19 jan. 1970, A.C., 1970, p. 451. 
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Dat de vermelding "bij de hervatting van de terechtzitting in de namiddag" in 
datzelfde proces-verbaal, bladzijde twintig, voorkomt;

Dat daaruit wordt afgeleid dat het debat, op 5 september 2005 in de namiddag, 
in de aanwezigheid van, inzonderheid, alle bovenvermelde personen plaatsvond;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het  arrest  van 8 september 2005 dat eiser tot twintig jaar 

opsluiting wegens moord veroordeelt, inzonderheid de artikelen 1, 7, 9, 19, 31, 
79, 80, 392, 393 en 394 van het Strafwetboek vermeldt;

Dat het aldus opgave doet van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen 
van het aan eiser ten laste gelegde misdrijf omschrijven en van die waarbij de 
straf wordt bepaald;

Dat het, daarenboven, niet het artikel 1 van de wet van 4 oktober 1867 op de 
verzachtende omstandigheden moest vermelden;

Dat het middel niet kan worden aangenomen;
Over het derde middel :
Overwegende dat het proces-verbaal nummer 08092005, bladzijde drie, van 8 

september 2005, vermeldt dat "het hoofd van de jury vraagt om hen de tekst van 
de artikelen 71, 392, 393, 394 en 411 van het Strafwetboek mede te delen", dat 
"geen  van  de  aanwezige  partijen  in  de  zaak  daarover  een  opmerking  doet 
gelden",  dat "daarop, de voorzitter aan het hoofd van de jury de tekst van de 
voormelde artikelen overhandigt" en dat "een afschrift van voormeld stuk bij het 
onderhavige  proces-verbaal  wordt  gevoegd  om  daarmee  één  geheel  uit  te 
maken";

Overwegende dat eiser de voorzitter van het hof van assisen verwijt dat hij de 
jury een kopie van de tekst van de voormelde artikelen ter hand heeft gesteld;

Overwegende dat het middel, in zoverre het de miskenning aanvoert van het 
beginsel van het mondeling debat, dat uitsluitend betrekking heeft op het bewijs 
van de bezwaren waarop de beschuldiging steunt, faalt naar recht;

Overwegende dat geen enkele wettelijke bepaling noch enig algemeen rechts-
beginsel de voorzitter van het hof van assisen het recht ontneemt om de jury de 
tekst van wettelijke bepalingen ter hand te stellen die nuttig kunnen zijn om de 
vragen te begrijpen die zij zal moeten beantwoorden;

Overwegende dat uit het voormelde proces-verbaal blijkt dat de voorzitter dat 
recht na de sluiting van het debat heeft uitgeoefend, in openbare terechtzitting, in 
aanwezigheid van alle partijen en de juryleden;

Overwegende dat uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van het hof 
van assisen in die omstandigheden, zonder een bezwaar of commentaar van de 
beschuldigde of diens raadslieden, de tekst van de voormelde artikelen van het 
Strafwetboek heeft overhandigd, geen schending van artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
noch van artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering, kan worden afgeleid, 
noch een miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging van het 
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recht van verdediging;
Dat een dergelijke schending evenmin kan worden afgeleid uit de omstandig-

heden alleen dat, enerzijds, de tekst van de artikelen 392 en 393 van het Straf-
wetboek, zoals die aan de juryleden werd overhandigd, de bij de wet bepaalde 
straffen niet vermeldde, en dat, anderzijds, de tekst van artikel 412 van hetzelfde 
wetboek hun niet ter hand werd gesteld, ofschoon zij die van artikel 411 van dat 
wetboek ontvingen;

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

7 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende  conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 653

2° KAMER - 7 december 2005

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - BEVOEGDE 
OVERHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - GEVOLG - 
EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL

3º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - GEVOLG - EUROPEES 
AANHOUDINGSBEVEL

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - AFGIFTE - DOSSIER 
- INZAGE - RECHTEN VAN DE MENS

5º ONDERZOEKSRECHTER - BEVEL TOT AANHOUDING - AFGIFTE - DOSSIER - INZAGE - 
RECHTEN VAN DE MENS

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.2 - ARTIKEL 5.3 - BEVEL TOT AANHOUDING - DOSSIER - INZAGE

1º  De  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  en  de  desbetreffende 
rechtspleging behoort  tot  de bevoegdheid van de gerechtelijke overheid van de Staat  
waar de gezochte persoon wordt aangehouden. 

2º en 3° Art. 21, W. Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat het bevel tot aanhouding geldig 
is voor een termijn van ten hoogste vijf dagen, te rekenen van zijn tenuitvoerlegging, is  
niet  van  toepassing  op  een  Europees  aanhoudingsbevel  dat  door  een  Belgische 
onderzoeksrechter is uitgevaardigd en in het buitenland wordt tenuitvoergelegd. 

4º, 5° en 6°  Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat de betrokkene inzage krijgt van het  
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strafdossier  vooraleer  een  bevel  tot  aanhouding  wordt  uitgevaardigd;  uit  de 
omstandigheid dat iemand, onder deze voorwaarden, geen inzage heeft gekregen van  
een dergelijk  dossier,  kan geen schending  van de artt.  5.2  en  5.3  E.V.R.M.  worden 
afgeleid. 

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1552.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu 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 onderdeel van het tweede middel, en het derde middel :
Overwegende dat artikel 6.3, a en b, van het Europees Verdrag tot Bescher-

ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in de regel, 
niet  van  toepassing  is  op  de  beslissingen  van  de  onderzoeksgerechten  die 
uitspraak doen over de voorlopige hechtenis; dat dit het recht van verdediging 
voor de vonnisgerechten betreft;

Overwegende dat  geen enkele wettelijke bepaling oplegt  dat  de betrokkene 
inzage krijgt van het strafdossier vooraleer een bevel tot aanhouding wordt uitge-
vaardigd;

Dat uit de omstandigheid dat iemand, onder deze voorwaarden, geen inzage 
heeft gekregen van een dergelijk dossier, geen schending van de artikelen 5.2 en 
5.3 van het voormelde verdrag kan worden afgeleid;

Overwegende dat, voor het overige, uit de stukken van de rechtspleging blijkt 
dat eiser vóór zijn verschijning voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldi-
gingstelling,  inzage heeft gekregen van het strafdossier op grond waarvan een 
bevel tot aanhouding tegen hem werd uitgevaardigd;

Dat het  tweede onderdeel  van het  tweede middel,  en het  derde middel niet 
kunnen worden aangenomen;

Over het derde onderdeel van het tweede middel en het vierde middel :
Overwegende dat de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel en 

de desbetreffende rechtspleging tot de bevoegdheid behoort van de gerechtelijke 
overheid van de Staat waar de gezochte persoon wordt aangehouden;

Overwegende dat artikel 21 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlo-
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pige  hechtenis,  dat  bepaalt  dat  het  bevel  tot  aanhouding  geldig  is  voor  een 
termijn van ten hoogste vijf dagen, te rekenen van zijn tenuitvoerlegging, niet 
van  toepassing is  op een Europees  aanhoudingsbevel  dat  door een Belgische 
onderzoeksrechter is uitgevaardigd en in het buitenland wordt tenuitvoergelegd;

Dat het derde onderdeel van het tweede middel, en het vierde middel, falen 
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.

7 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende  conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. R. Van Vooren, Brussel.

Nr. 654

1° KAMER - 9 december 2005

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT 
DE DEBATTEN GEWEERD - VOORWAARDEN

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT 
DE DEBATTEN GEWEERD - VOORWAARDEN

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT 
DE DEBATTEN GEWEERD - NEERLEGGING VAN DE CONCLUSIE TER GRIFFIE - GEVOLG

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - CONCLUSIES AMBTSHALVE UIT 
DE DEBATTEN GEWEERD - NEERLEGGING VAN DE CONCLUSIE TER GRIFFIE - GEVOLG

1º en 2° Wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen bepaalt  
om conclusie  te  nemen,  dienen  de  neerlegging  van  die  conclusies  ter  griffie  en  de  
gelijktijdige  toezending ervan aan de tegenpartij  te  gebeuren binnen de vastgestelde 
termijn1. (Artt. 745, eerste lid, 747, § 2, vijfde en zesde lid, Ger.W.)

3º en 4° De neerlegging van de conclusies ter griffie alleen zonder gelijktijdige toezending 
ervan aan de tegenpartij, voldoet niet aan de vereisten van de wet; in een dergelijk geval  
dient de rechter de conclusies uit de debatten te weren, ook al zijn ze binnen de termijn  

1 Zie concl. O.M., in Pas., 2005, nr.654..
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op de griffie neergelegd2 (Artt. 745, eerste lid, 747, § 2, vijfde en zesde lid, Ger.W.)

(V. T. LES ASSURES REUNIS n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0135.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 oktober 2002 door het Hof 

van Beroep te Luik gewezen in de zaak 2000/AR/1346.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 742, 745, 746, 747, inzonderheid 747, §2, zesde lid, en 1042 van het 

Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest "zegt dat de conclusie van [verweerster] die op de griffie van het hof [van 

beroep] is neergelegd op 18 mei 2001, dat is binnen de in de beschikking van 22 januari 
2001 met toepassing van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn, niet 
ambtshalve uit de debatten dient te worden geweerd", ofschoon zij aan de raadsman van 
eiser pas is overgelegd op 20 juni 2001, dat is meer dan dertig dagen na het verstrijken 
van de in de beschikking voor het nemen van conclusies vastgestelde termijn.

Het arrest steunt op de volgende gronden :
"het  origineel  van  de conclusie van (verweerster)  is  op de griffie  van  het  hof  (van 

beroep) neergelegd op 18 mei  2001; zij  is op 20 juni 2001 per fax verzonden aan de 
raadsman (van eiser);  de raadsman van (verweerster)  die is uitgenodigd zich dienaan-
gaande uit te laten op de terechtzitting van 16 september 2002, heeft verklaard onmogelijk 
te kunnen bewijzen  dat  hij  zijn  conclusie voor  20 juni 2001 heeft  overgelegd  aan de 
raadsman  (van  eiser)  (zie  het  proces-verbaal  van  de  terechtzitting  van  16  september 
2002);

de in artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde sanctie die erin bestaat dat 
te laat  neergelegde  conclusies ambtshalve  uit  de debatten worden  geweerd,  kan  enkel 
worden toegepast in de bij de wet bepaalde gevallen,  zonder dat de in de beschikking 
gebruikte bewoordingen enige invloed hebben; 

krachtens artikel 742 van het Gerechtelijk Wetboek zenden de partijen het origineel van 
hun conclusies aan de griffie of leggen ze aldaar neer; krachtens artikel 745 van genoemd 
wetboek  worden  alle  conclusies  aan  de  tegenpartij  of  aan  haar  advocaat  gezonden 
terzelfder tijd als zij ter griffie worden neergelegd; krachtens artikel 746 van hetzelfde 
wetboek geldt de neerlegging van de conclusies ter griffie  als betekening; wanneer de 
voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen heeft bepaald om conclusie te 
nemen, worden, in strijd met artikel 747, §2, van hetzelfde wetboek, onvermin-derd de 
toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§ 1 en 2 - die hier niet van 
toepassing zijn -  de conclusies die zijn overgelegd  na het verstrijken van die termijn, 

2 Zie (1)



2460 HOF VAN CASSATIE 9.12.05 - Nr. 654 

ambtshalve uit de debatten geweerd; 
uit het onderling verband tussen de hierboven vermelde artikelen volgt dat alleen de 

conclusies die op de griffie  worden neergelegd buiten de door de rechter vastgestelde 
termijn,  ambtshalve uit  de debatten worden geweerd (Cass.,  23 maart  2001,  AR. ,  nr. 
C.97.0270.N)".

Grieven
Artikel 745 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "alle conclusies aan de tegen-

partij of aan haar advocaat worden gezonden terzelfder tijd als zij ter griffie worden neer-
gelegd", terwijl artikel 747, § 2, in fine luidt als volgt: onverminderd de toepassing van 
uitzonderingen, die hier niet van toepassing zijn, worden, wanneer de rechter de termijnen 
om  conclusie  te  nemen  heeft  vastgesteld,  "de  conclusies  die  zijn  overgelegd  na  het 
verstrijken van de termijnen (...) 'ambtshalve' uit de debatten geweerd".

Het doet er bijgevolg niet toe dat het recht van verdediging van de tegenpartij niet is 
miskend door de laattijdige overlegging van de conclusies. De rechter is ertoe verplicht de 
conclusies die zijn neergelegd na het verstrijken van de in de beschikking voor het nemen 
van conclusies bepaalde termijnen, ambtshalve uit de debatten te weren.

Ten  onrechte  werpt  het  arrest  op  dat,  krachtens  artikel  742  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, de partijen hun conclusies aan de griffie zenden of ze aldaar neerleggen en dat 
krachtens artikel 746 "de neerlegging van de conclusies ter griffie geldt als betekening".

De neerlegging van de conclusies ter griffie geldt als betekening omdat artikel  745, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "alle conclusies (aan de tegenpartij of 
aan haar advocaat) worden gezonden terzelfder tijd als zij ter griffie worden neergelegd". 
Met andere woorden, artikel 746 vormt één geheel met artikel 745. De neerlegging van de 
conclusies ter griffie geldt als betekening daar de conclusies aan de tegenpartij worden 
gezonden en terzelfder tijd op de griffie worden neergelegd (artikel 745 van het Gerechte-
lijk Wetboek).

Indien die voorwaarde niet vervuld is, geldt de neerlegging van de conclusies ter griffie 
niet als betekening of betreft het hier althans een betekening die niet gelijkstaat met de 
overlegging van de conclusies aan de tegenpartij.

Zulks wordt bevestigd door artikel 745, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek naar 
luid waarvan "de overlegging van de conclusies wordt geacht te zijn verricht vijf dagen na 
de  toezending".  De  neerlegging  van  de  conclusies  zonder  de  gelijktijdige  toezending 
ervan aan de tegenpartij geldt dus zeker niet als overlegging van de conclusies.

Dat verklaart waarom artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat niet de 
te laat neergelegde conclusies, maar de te laat "overgelegde" conclusies ambtshalve uit de 
debatten moeten worden geweerd.

Uit die bepaling volgt dat niet de datum van de neerlegging van de conclusies ter griffie 
maar de datum van de overlegging ervan aan de tegenpartij de doorslag geeft bij de beoor-
deling van de eventuele overschrijding van de termijn. 

Daaruit volgt dat niet naar recht verantwoord is de beslissing volgens welke de conclu-
sies  die  aan  de  raadsman  van  eiseres  zijn  overgelegd  meer  dan  dertig  dagen  na  het 
verstrijken van de termijn om conclusie te nemen, niet uit de debatten dienen te worden 
geweerd, omdat zij binnen de door de rechter vastgestelde termijn ter griffie zijn neerge-
legd en het recht van verdediging van eiser niet is miskend (schending van de in de aanhef 
van het middel vermelde wetsbepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat naar  luid van artikel  745, eerste  lid,  van het Gerechtelijk 

Wetboek,  alle  conclusies  aan  de  tegenpartij  of  aan  haar  advocaat  worden 
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gezonden terzelfder tijd als zij ter griffie worden neergelegd; 
Overwegende dat, krachtens artikel 747, §2, vijfde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek,  de voorzitter  of  de door hem aangewezen rechter  de termijnen om 
conclusie te nemen en de rechtsdag bepaalt;

Dat het zesde lid van genoemde wetsbepaling bepaalt dat, onverminderd de 
toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§ 1 en 2, die zich hier 
niet  voordoen,  de  conclusies  die  zijn  overgelegd  na  het  verstrijken  van  de 
termijnen bedoeld  in  het  voorgaande  lid,  ambtshalve  uit  de  debatten  worden 
geweerd;

Dat, wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen 
bepaalt om conclusie te nemen, de neerlegging van die conclusies ter griffie en 
de gelijktijdige  toezending ervan aan de tegenpartij  beide dienen te gebeuren 
binnen de vastgestelde termijn;

Dat de neerlegging van de conclusies ter griffie alleen, zonder de gelijktijdige 
toezending ervan aan de tegenpartij, niet voldoet aan de vereisten van de wet; 

Dat in een dergelijk geval  de rechter  de conclusies uit de debatten dient te 
weren, ook al zijn ze binnen de termijn op de griffie neergelegd;

Overwegende  dat  het  arrest,  door  te  beslissen  dat  de  hoofdconclusie  van 
verweerster niet uit de debatten diende te worden geweerd, ofschoon zij pas na 
het verstrijken van de door de rechter  bepaalde termijn aan de raadsman van 
eiser was overgelegd, artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek schendt;

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

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

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

9 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gedeeltelijk  gelijkluidende  conclusie van de h. Werquin, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Geinger.

Nr. 655

1° KAMER - 9 december 2005

RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - BESLISSING VAN  EEN 
RECHTER DIE VROEGER BIJ HET UITOEFENEN VAN EEN ANDER RECHTERLIJK AMBT KENNIS GENOMEN 
HEEFT VAN DE ZAAK
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Wanneer een rechter in een rechtbank van eerste aanleg eerst in de hoedanigheid van 
alleenrechtsprekend rechter van het geschil kennis genomen heeft op een zitting van die  
rechtbank waarop over de zaak werd gepleit, het debat gesloten werd verklaard en de  
uitspraak  op  een  latere  datum  werd  vastgesteld,  is  nietig  het  arrest  dat  diezelfde 
magistraat in de zaak gewezen heeft op het hoger beroep tegen het door de rechtbank 
van eerste aanleg gewezen vonnis1. (Art. 292, tweede lid, Ger.W.)

(G. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0095.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  dat  op  26  oktober  2004  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wetsbepalingen
- het artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek
Aangevochten beslissingen en redenen
Het bestreden arrest waarbij eiser wordt veroordeeld om aan verweerder het bedrag van 

6.073,29 euro te betalen, vermeerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke rente-
voet met ingang van 6 mei 1991 tot de volledige betaling, benevens de kosten van beide 
instanties, is uitgesproken door J. Harmel, voorzitter van de vierde kamer van het Hof van 
Beroep te Brussel en C. Dalcq en I. De Saedeleer, raadsheren van die kamer.

Grieven
Artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat nietig is het vonnis, 

gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt 
kennis genomen heeft van de zaak.

Uit het zittingsblad en het proces-verbaal van de terechtzitting van de twaalfde kamer 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel van 11 september 1995, die werd voorge-
zeten door  mevrouw I.  De Saedeleer,  toen rechter  in  die  rechtbank,  blijkt  dat  op die 
terechtzitting over de zaak is gepleit, het debat is gesloten en het vonnis voor uitspraak 
werd vastgesteld op 3 oktober 1995.

Rechter I. De Saedeleer heeft in de zaak het vonnis van 30 november 1995 gewezen 
waarin ze vaststelt dat het beraad nog altijd niet ten einde is en waarbij zij de heropening 
van het debat beveelt opdat de partijen opnieuw over de zaak zouden kunnen pleiten voor 
een andere rechter.

Rechter I.  De Saedeleer, die intussen bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 benoemd 
was tot raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel, maakte deel uit van het rechtscollege 
dat het bestreden arrest heeft gewezen.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, in zoverre het is gewezen door I. De Saedeleer, is 
gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk ambt 

1 Zie Cass., 24 okt. 2003, AR C.01.0555.F, nr 526., en de concl. van het O.M., in Pas., 2003, nr.526.. 
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kennis genomen heeft van de zaak, daar zij de partijen heeft verhoord, het debat gesloten 
heeft  en vervolgens  de heropening ervan bevolen  heeft.  Het  arrest  is  bijgevolg  nietig 
krachtens artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek (schending van die wets-
bepaling).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat naar luid van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek nietig is het vonnis, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoe-
fenen van een ander rechterlijk ambt kennis genomen heeft van de zaak;

Overwegende dat I. De Saedeleer, raadsheer in het Hof van Beroep te Brussel, 
eerst van het geschil kennisgenomen heeft in haar hoedanigheid van rechter in de 
Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Nijvel;  dat  uit  de  stukken  waarop  het  Hof 
vermag acht  te  slaan blijkt  dat  die  magistraat  als  alleenrechtsprekend rechter 
zitting gehouden heeft op de terechtzitting van 11 september 1995 van genoemde 
rechtbank waarop over de zaak werd gepleit, het debat gesloten werd verklaard 
en de uitspraak werd vastgesteld op 3 oktober 1995; 

Dat die  magistraat  vervolgens in de zaak als appèlrechter  uitspraak  gedaan 
heeft over het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;

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

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

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

9 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende  conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. Draps en Oosterbosch.

Nr. 656

1° KAMER - 9 december 2005

ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - VERGOEDING - RAMING - AFSLUITING - 
WEDERAFSLUITING

   Het arrest dat, zonder het bestaan van een specifieke omstandigheid van de zaak aan te  
wijzen, oordeelt dat de vergoeding voor afsluiting en de vergoeding voor wederafsluiting 
twee onderscheiden schadegevallen betreffen en een dubbele vergoeding toekent, kent  
aan de onteigende een vergoeding toe die de schade te boven gaat. (Art. 16, Gw. 1994)

(WAALS GEWEST T. C.R. e.a.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0422.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  7  november  2000 is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik .
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Phillipe De Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 16 en 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest wijst eisers hoger beroep af en neemt daarentegen het incidenteel 

hoger  beroep  van  de  verweerders  op  dat  punt  aan,  hervormt  het  beroepen  vonnis  en 
veroordeelt  eiser  om  aan  de  verweerders  het  bedrag  van  2.732.476  BEF  te  betalen 
vermeerderd met  de compensatoire intrest  tegen de wettelijke  rentevoet op de vergoe-
dingen die nog verschuldigd zijn sedert de betaling van de provisionele en voorlopige 
vergoeding aan de Deposito- en consignatiekas tot de datum van het bestreden arrest en 
vervolgens met de moratoire intrest, naast de kosten van de verweerders, inzonderheid het 
bedrag van 584.700 BEF als vergoeding voor afsluiting en wederafsluiting op grond dat :

"de deskundige (...) in zijn raming preciseert dat :
- de vergoeding voor afsluiting de bestaande afsluitingen betreft die door de onteige-

ning eigendom van de Belgische Staat worden en dat het gevraagde bedrag van 150 BEF 
per meter hem redelijk lijkt

- de vergoeding voor wederafsluiting betrekking heeft op de betaling van de nieuwe 
afsluiting aan de grenzen van de innemingen"

en " (...) het wel degelijk afzonderlijke schadeposten betreft, zodat aan de onteigenden, 
om te vermijden dat zij niet volledig zouden worden vergoed,volgende bedragen moeten 
worden toegekend: het bedrag van 302.500 BEF voor de wederafsluiting, het bedrag van 
236.700 BEF voor de afsluiting, het bedrag van 45.000 BEF (lees: 45.500 BEF) zijnde 
455 meter lichte afsluiting om het vee naar het perceel aan de overzijde van de snelweg te 
leiden, zodat de dieren niet worden gemengd met die die in de eerste weide grazen".

Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Ingevolge artikel 16 van de Grondwet kan niemand van zijn eigendom worden ontzet 

dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet bepaald en tegen billijke 
en voorafgaande schadeloosstelling, zodat de vergoeding wel de hele schade moet dekken 
maar alleen de schade en op geen enkele wijze hoger mag zijn dan die schade noch de 
onteigende enig voordeel verschaffen dat niet strikt overeenstemt met de schade die hij 
door de onteigening lijdt.

Wat afsluitingen betreft heeft onteigende die een vergoeding krijgt die de prijs van de 
bestaande  afsluitingen  op  het  onteigende  gedeelte  vertegenwoordigt,  geen  recht  om 
bovendien een vergoeding te ontvangen die overeenstemt met de prijs van de afsluitingen 



Nr. 656 - 9.12.05 HOF VAN CASSATIE 2465 

[die  hij]  later  kan  aanbrengen  op  het  niet  ingenomen  gedeelte,  omdat  hij  door  het 
ontvangen  van  de eerste  vergoeding  in  staat  wordt  gesteld,  zonder  enige  persoonlijke 
tussenkomst, zijn eigendom op dezelfde wijze af te sluiten als voor de onteigening.

De rechter kan bijgevolg, na het toekennen van een vergoeding die de waarde van de 
oorspronkelijke  afsluiting  rond  de  onteigende  goederen  vertegenwoordigt,  niet  zonder 
dubbelgebruik aan de [onteigende] een nieuw bedrag toekennen om een nieuwe afsluiting 
aan te brengen voor het overblijvende deel dat niet werd onteigend.

Hoogstens kunnen aan de onteigende de kosten worden betaald voor het oprichten van 
een nieuwe afsluiting voor alles wat langer is dan de afsluiting die door het toekennen van 
het bedrag voor de vroegere afsluiting reeds was vergoed, tenzij er bijzondere feitelijke 
omstandigheden zouden zijn waardoor de kosten voor het aanbrengen van een nieuwe 
afsluiting hoger zouden zijn dan het bedrag dat is toegekend voor de afsluiting die door de 
onteigening is tenietgedaan.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest dat, door de in het middel vermelde redenen, niet 
wijst  op het  bestaan van  dergelijke  bijzondere  omstandigheden  het  onjuiste  juridische 
begrip toepast volgens hetwelk beide posten van de vergoeding volstrekt onderscheiden 
zouden zijn en aldus zouden moeten worden samengevoegd, wanneer een nieuwe afslui-
ting moet worden aangebracht, en aldus een vergoeding toekent die geen billijk herstel 
uitmaakt  aangezien  het  arrest  door  de  ontwaarding  van  het  overblijvend  perceel  in 
aanmerking te nemen, opnieuw een oorzaak van de schade in aanmerking neemt die reeds 
volledig  was  vergoed  door  het  toekennen  van  de  waarde  van  de  inneming  en  haar 
bijzaken, aangezien de overwegingen van het arrest niet wettelijk verantwoorden dat de 
vergoeding voor wederafsluiting aan de verweerders in geen enkele omstandigheid kan 
worden gedekt door de vergoeding voor het verlies van de tenietgedane afsluiting (schen-
ding van artikel 16 van de Grondwet).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat het arrest de verweerders een vergoeding voor afsluiting en 

een  vergoeding  voor  wederafsluiting  toekent  en  daarbij  overweegt  dat  die 
vergoedingen afzonderlijke schade herstellen met verwijzing naar  de bewoor-
dingen van het deskundigenverslag volgens welke "de vergoeding voor afsluiting 
de bestaande  afsluitingen  betreft" en de "vergoeding voor wederafsluiting het 
aanbrengen van een nieuwe afsluiting aan de grenzen van de innemingen";

Overwegende dat zonder specifieke omstandigheden van de zaak, de vergoe-
ding voor  wederafsluiting enkel  verantwoord  is  voor  alles  wat  langer  is  dan 
hetgeen door de vergoeding voor afsluiting is vergoed;

Overwegende dat het arrest dat, zonder het bestaan van een specifieke omstan-
digheid  van de  zaak  aan  te  wijzen,  oordeelt  dat  beide  schadegevallen  onder-
scheiden zijn en een dubbele vergoeding toekent, een herstelvergoeding toekent 
die de schade te boven gaat en aldus artikel 16 van de Grondwet schendt;

Dat dit onderdeel gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,
HET HOF
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Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 
ontvankelijkheid van de hogere beroepen;

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 Bergen.

9  december  2005  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 657

1° KAMER - 9 december 2005

WEGEN - GEMEENTEWEGEN - INDELING BIJ DE GROTE WEGEN - GEVOLG

De indeling van de in stedelijk gebied gelegen gemeentewegen bij de grote wegen brengt 
niet de overdracht van eigendom van die wegen ten voordele van de Staat met zich. (Art. 
76, Gemeentewet 30 maart 1836)

(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  T. GEMEENTE VORST e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0445.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 6 mei 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert een middel aan :.
Geschonden wettelijke bepalingen
- het artikel 76, 7°, van de gemeentewet van 30 maart 1836, gewijzigd bij artikel 3 van 

de  wet  van  9  augustus  1948  houdende  wijziging  van  de  wetgeving  inzake  wegen, 
genoemd artikel 76, 7°, zoals het van kracht was voor de opheffing ervan bij artikel 2 van 
de wet van 3 december 1984 tot wijziging van de bepalingen betreffende het toezicht op 
de handelingen van de gemeentelijke overheden; 

- het artikel 76 van de gemeentewet van 30 maart 1836, zoals het is aangevuld door 
artikel  1 van de wet  van 6 november 1987 houdende wijziging van artikel  76 van de 
gemeentewet;

- de artikelen 7 en 8 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetge-
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ving inzake wegen;
- voor zoveel als nodig, het artikel 274 van de nieuwe gemeentewet, gecoördineerd bij 

het koninklijk besluit van 24 juni 1988, zoals het voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
is gewijzigd door artikel 34, 1°, van de Brusselse ordonnantie van 17 juli 2003 tot wijzi-
ging van de nieuwe gemeentewet.

Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest  beslist  dat  het  litigieuze stuk grond eigendom is gebleven  van de [eerste 

verweerster],  ook al  is  het  bij  koninklijk  besluit  van  24 maart  1969 ingedeeld  bij  de 
"Rijkswegen" (thans "grote wegen" genaamd) op de volgende gronden :

"a) De partijen betwisten niet dat, ten gevolge van het koninklijk besluit van 24 maart 
1969 waarbij  de Van Volxemlaan, de Tweede Britse Legerboulevard en de Hallestraat 
(tussen  de  Katangastraat  en  de  Waterstraat),  die  op  het  grondgebied  van  de  [eerste 
verweerster] liggen, ingedeeld zijn bij de Rijkswegen, die wegen, welke tot dan gemeen-
tewegen waren, tot de rijkswegen zijn gaan behoren. Zij betwisten evenmin dat de [eerste 
verweerster] in elk geval tot dat ogenblik eigenaar was van de grond waarop die wegen 
liggen.

Het geschil heeft in de eerste plaats betrekking op de vraag of genoemd besluit waarbij 
een  gemeenteweg  bij  de  Rijkswegen  werd  ingedeeld  tot  gevolg  heeft  gehad  dat  de 
eigendom van de grond van de [eerste verweerster] op de Staat is overgegaan. Ingeval de 
Staat in 1969 eigenaar geworden is van de grond waarop de weg ligt, ontstaat een tweede 
geschil, namelijk of de [eerste verweerster] opnieuw eigenares van de grond geworden is 
op het ogenblik van de latere verandering van bestemming van de weg, zodat de ruil van 
gronden met Volkswagen in 1984 betrekking had op andermans zaak dan wel of de Staat 
eigenaar van die grond gebleven is ook al was de bestemming van de weg veranderd, in 
welk geval de ruil regelmatig zou zijn.

b) [Eiser] voert zowel de letter als de parlementaire voorbereiding en de geest van de 
wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen aan om te 
betogen dat 'de indeling zomaar vanzelf gebeurt' en dat 'de eigendom de indeling volgt', 
dat dus in casu de indeling van de weg onder de grote wegen en de gevolgen ervan inge-
treden zijn ongeacht het door de gemeente ingenomen standpunt en dat de overdracht van 
de eigendom ten voordele van de Staat zomaar het gevolg is van de indeling.

De [eerste verweerster] verklaart dat eigendomsoverdracht enkel mogelijk is ofwel door 
de wil van de eigenaar, ofwel als een gevolg van de wet, wat in casu niet het geval is. 
Enerzijds immers heeft de [eerste verweerster] zich uitdrukkelijk verzet tegen de eigen-
domsoverdracht;  anderzijds  echter,  terwijl  artikel  1  van  de  wet  van  9  augustus  1948 
uitdrukkelijk bepaalt dat de eigendom van de bij de Rijkswegen ingedeelde provincie-
wegen  kosteloos overgaat  op de Staat,  bepaalt  artikel  3  niet  dat  eigendomsoverdracht 
plaatsvindt als een gemeenteweg bij de Rijkswegen wordt ingedeeld.

c) Artikel 76, 7°, van de gemeentewet van 30 maart 1836, dat een reactie was op het 
Nederlandse centralisme, kende aan de gemeenten de bevoegdheid toe te bepalen welke 
verkeerswegen deel uitmaakten van de grote wegen; artikel 3 van de wet van 9 augustus 
1948 heeft die bepaling gewijzigd en de regeling ervan omgekeerd door aan de Koning de 
bevoegdheid toe te kennen de grote wegen aan te wijzen in de stedelijke gebieden (artikel 
274 van de nieuwe gemeentewet).

Artikel 1 van de wet van 1948 waarbij artikel 78 van de provinciewet van 30 april 1836 
wordt gewijzigd, bepaalt dat de door de Koning geregelde indeling van de wegen tussen 
de Staat en de provincie 'kosteloze toewijzing medebrengt van de eigendom van bedoelde 
wegen'. Artikel 3, tweede lid, van voornoemde wet bepaalt dat 'de Koning de grote wegen 
bepaalt in de doortocht der steden en der aaneengebouwde gedeelten der plattelandsge-
meenten na het advies van de gemeenteraad en van de bestendige deputatie te hebben 
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ingewonnen'.  Naar  luid van  het  derde lid  van  dat  artikel  worden  bestaande wegen  of 
weggedeelten die niet langer tot de Staat behoren, bij de gemeentewegen gevoegd en 'deze 
overdracht brengt de kosteloze toewijzing van de eigendom van die wegen mede (...)'.

Uit het verschil in de bewoordingen die respectievelijk worden gebruikt in artikel 1, 
artikel 3, tweede lid, en artikel 3, derde lid, van de wet van 9 augustus 1948 moet worden 
afgeleid dat de wetgever opzettelijk heeft uitgesloten dat, wanneer de openbare wegen die 
door de steden en door de aaneengebouwde gedeelten van de plattelandsgemeenten lopen, 
administratief  bij  de  Rijkswegen  worden  ingedeeld,  de  Staat  daardoor  eigenaar  zou 
worden van de grond. In dezelfde zin blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de wet 
van 9 augustus 1948 dat het doel of een van de doelstellingen van artikel 1 de afschaffing 
van de provinciewegen was, maar dat zulks niet het geval was in artikel 3 met betrekking 
tot de gemeentewegen, wat - tegelijkertijd - verklaart dat de grond eigendom blijft van de 
gemeente, ook al wordt de openbare weg bij de grote wegen ingedeeld (tweede lid), en dat 
hij  eigendom wordt  van de gemeente  wanneer  de overeenkomstige  openbare weg,  die 
geen eigendom is of meer is van de gemeente, niet langer tot de Staat behoort (derde lid). 

Een andere interpretatie van het tweede lid van artikel 3 van genoemde wet van 1948 
zou enkel verantwoord zijn indien de tekst ervan leemten zou vertonen of dubbelzinnig 
zou zijn, of indien op grond van een algemeen rechtsbeginsel zou moeten worden aange-
nomen dat de eigendom de indeling volgt. Dat is echter niet het geval. De overheid die 
bevoegd  is  voor  de weg en  de lasten  ervan  draagt,  verschilt  immers  dikwijls  van  de 
persoon die eigenaar is van de ermee overeenstemmende grond, zonder juridisch of prak-
tisch beletsel. De indeling is bovendien een administratieve beslissing die tot doel en tot 
gevolg heeft niet de titularis van het eigendomsrecht aan te wijzen, maar de overheidsin-
stantie die bevoegd is voor het beheer van de betrokken weg. De wetgever van 1948 was 
zich volkomen bewust van het onderscheid tussen de indeling en de eigendom, aangezien 
volgens de bewoordingen van artikel 9 van deze - achteraf opgeheven - wet, de buurt-
wegen en -wegjes bij de stadswegen worden ingedeeld, 'onverminderd de vragen betref-
fende de eigendom'.

Over de precieze rechtsvraag waarop dit geschil betrekking heeft is de rechtsleer niet zo 
eensgezind en ondubbelzinnig als [eiser] wel aanneemt.  Zo staat in les Novelles (Lois 
politiques et administratives, 1955) 'qu'en principe le classement est sans influence sur les 
droits  du propriétaire  de  l'assiette  de  la  voie  de communication'  (nr.  47)  en  over  het 
tweede lid van artikel  3 van de wet  van 1948 dat de wet  slechts gedeeltelijk  van dat 
beginsel afwijkt : 'Certes, les voies de communication délaissées par l'Etat sont bien trans-
férées en toute propriété dans le patrimoine communal.  Mais celles que l'Etat  a fixées 
dans la grande voirie demeurent, dans le silence du texte, propriété de la commune' (nr. 
201).

Het wordt niet betwist dat de afdeling administratie van de Raad van State in een advies 
van  21 december  1965  de mening  te  kennen  heeft  gegeven  dat  'de  inlijving  van  een 
provincie- of gemeenteweg bij de Rijkswegen met toepassing van de wet van 9 augustus 
1948 eigendomsoverdracht tot gevolg heeft'  en dat de Raad van State in de daaropvol-
gende redenering ertoe neigt die conclusie af te leiden uit de tekst van de artikelen 1, 3,7 
en 8 van de wet. Volgens het uittreksel dat [eiser] overlegt kan echter noch uit het disposi-
tief van dat advies noch uit noodzakelijk steunende redenen ervan worden afgeleid dat de 
Raad aldus een rechtsbeginsel formuleert en dat dit beginsel van toepassing is op het in 
artikel 3, tweede lid, van de wet van 1948 bedoelde geval, te meer daar die bepaling noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks beoogd wordt in dat advies. Het door [eiser] overgelegde 
uittreksel uit het advies van de Raad van State van 28 januari 1966 leidt tot hetzelfde 
besluit.

Weliswaar heeft het Rekenhof in een door [eiser] overgelegd advies van 3 december 
1975 voor de Minister van Openbare Werken verklaard 'dat uit de parlementaire voorbe-
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reiding van de wet  van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake 
wegen afdoende blijkt dat, ondanks het stilzwijgen van de tekst van artikel 3 van die wet, 
de gemeenteweg die in stedelijk gebied ligt, eigendom wordt van de Staat wanneer die 
weg bij de Rijkswegen wordt ingedeeld zoals ook de grote wegen die door de Staat zijn 
verlaten, kosteloos worden'. Wanneer echter het stilzwijgen van de wet niet als een leemte 
kan worden aangemerkt en de letterlijke interpretatie van de tekst van de wet een zekere, 
toegelaten en bruikbare oplossing oplevert, staat het niet aan de hoven en rechtbanken om 
de bepalingen van de wet te vervangen door die welke zouden kunnen worden afgeleid uit 
een lezing van de parlementaire voorbereiding van die wet. Dat is in casu het geval met 
het tweede lid van artikel 3 van de wet van 1948, aangezien de gemeente aanvankelijk 
eigenaar is van de bedoelde grond, het centrale bestuur door de indeling van de openbare 
weg bij de grote wegen alle bevoegdheden en lasten krijgt die deze indeling inhoudt, zelfs 
als de gelijktijdige overdracht van de eigendom nuttiger of passender zou kunnen worden 
gevonden, zulks geen voldoende reden zou kunnen zijn om af te wijken van het gemeen 
recht van eigendom, te meer daar het administratief recht zelf die twee begrippen goed 
uiteenhoudt. 

Bovendien is er geen enkele reden om met zekerheid aan te nemen dat de wetgever een 
andere oplossing zou hebben gewild dan die welke volgt uit de letterlijke interpretatie van 
de wet. De rechtsleer die wordt aangehaald tot staving van het standpunt dat de indeling 
van een gemeenteweg bij de grote wegen en de gelijktijdige overgang van de eigendom 
van de bedding van die weg aan de Staat of - thans -aan het Gewest onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, strekt ertoe de oplossing waarin de wet van 1948 uitdrukkelijk in 
slechts enkele gevallen voorziet uit te breiden tot alle gevallen, en zulks op grond dat de 
wetgever met de wet van 1948 tot doel had het geheel van de openbare wegen die onder 
het administratief gezag van de centrale overheid staan uit te breiden. Zelfs als de redene-
ring bij analogie bedoeld is om tegemoet te komen aan het doel van de wetgever, die rede-
nering evenwel enkel verantwoord kan zijn als daardoor een leemte wordt opgevuld en als 
zij bijdraagt tot een oplossing die op zijn minst verenigbaar is met de rechtsbeginselen. 
Zoals hierboven aangetoond is dat in casu niet het geval.  Ten overvloede volgt  uit de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 1948 niet dat de wetgever tot doel had de 
regeling van de administratieve indeling van de openbare wegen en de dienovereenkom-
stige regeling van de eigendom van de grond een te maken.

Bijgevolg heeft  de  indeling van  de weg bij  de  grote  wegen  niet  de overdracht  van 
eigendom ten voordele van de Staat tot gevolg had. Het beschikkend gedeelte van het 
beroepen vonnis moet dus worden bevestigd, ook al liggen aan dit arrest andere redenen 
ten grondslag".

Grieven
Artikel 76, 7°, tweede en derde lid, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1948 (artikel 

3), zoals het van toepassing was tot de opheffing ervan door de wet van 3 december 1984 
luidt als volgt :

"De Koning bepaalt de grote wegen in de doortocht der steden (...) na het advies van de 
gemeenteraad en van de bestendige deputatie te hebben ingewonnen.

Volgt hieruit verlating,  door de Staat of door de provincie,  van bestaande wegen of 
gedeelten van wegen, dan worden deze beschouwd als voortaan deel uitmakend van de 
gemeentewegen; deze overdracht brengt de kosteloze toewijzing van de eigendom van die 
wegen mede, die zich op het ogenblik van de verlating in goede staat van onderhoud 
zullen moeten bevinden".

Die bepalingen zijn opgeheven door de wet van 3 december 1984 maar door de wet van 
6 november 1987 in artikel 76 van de gemeentewet opnieuw ingevoerd in de volgende 
bewoordingen :
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"De Koning bepaalt,  na advies van de gemeenteraad en van de bestendige deputatie 
welke wegen, waar deze door de steden (...) lopen, tot de grote wegen behoren.

Ingeval bestaande wegen of weggedeelten niet langer behoren tot de Rijks- of provin-
ciewegen,  worden zij beschouwd als voortaan deel uitmakend van de gemeentewegen, 
mits  de gemeenteraad daarmee instemt.  Deze overdracht heeft  tot  gevolg de kosteloze 
toekenning van de eigendom van die wegen, die zich in goede staat van onderhoud zullen 
moeten bevinden op het ogenblik dat hun indeling bij de grote wegen ophoudt".

Uit  die  bepalingen  waarvan  de strekking  verduidelijkt  wordt  door  de parlementaire 
voorbereiding van de wet van 9 augustus 1948, volgt dat, wanneer een in een stedelijk 
gebied gelegen gemeenteweg bij de Rijkswegen wordt ingedeeld, die weg, ondanks het 
stilzwijgen van de teksten, eigendom wordt van de Staat, zoals ook de grote wegen die 
door  de Staat  verlaten zijn,  kosteloos  bij  de  gemeentewegen  worden  gevoegd.  Uit  de 
parlementaire voorbereiding van de wet van 1948 blijkt immers dat de wetgever (ook bij 
de goedkeuring van de wet van 6 november 1987) voornamelijk tot doel had om, zoals 
ook blijkt uit de artikelen 7 en 8 van de wet, de gemeente- en provinciewegen geleidelijk 
over te nemen (artikel 78 van de provinciewet, gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 9 
augustus  1948)  teneinde  in  te  staan  voor  het  beheer  en  de  financiële  lasten  ervan. 
Derhalve moet de indeling van een gemeenteweg bij de Rijkswegen, die is geschied op 
grond van artikel 76, 7°, van de gemeentewet, gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 9 
augustus 1948 (of artikel 76 van dezelfde wet, aangevuld door artikel 1 van de wet van 6 
november 1987) redelijkerwijs de overdracht van de eigendom van die weg ten voordele 
van de Staat tot gevolg hebben zoals ook ieder gedeelte van een grote weg die niet langer 
tot de Staat behoort, op het ogenblik dat het van ambtswege bij de gemeentewegen wordt 
gevoegd, eigendom wordt van de gemeente. 

Daaruit volgt dat de beslissing van het bestreden arrest volgens welke de indeling van 
de gemeenteweg bij de grote wegen met toepassing van artikel 76 van de gemeentewet 
van 30 maart 1836, "niet de overdracht van eigendom ten voordele van de Staat tot gevolg 
heeft gehad", en op grond waarvan het hoger beroep van eisers is verworpen, niet naar 
recht is verantwoord. 

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat  de  indeling van  de  litigieuze  weg bij  de grote  wegen  is 

geschied op grond van een koninklijk besluit van 24 maart 1969;
Overwegende dat, krachtens artikel 76,7°, tweede lid, van de gemeentewet van 

30 maart 1836, gewijzigd bij de wet van 9 augustus 1948, de Koning de grote 
wegen bepaalt in de doortocht der steden en der aaneengebouwde gedeelten der 
plattelandsgemeenten na het advies van de gemeenteraad en van de bestendige 
deputatie te hebben ingewonnen; het derde lid luidt als volgt: volgt hieruit verla-
ting, door de Staat of door de provincie, van bestaande wegen of gedeelten van 
wegen,  dan  worden  deze  beschouwd  als  voortaan  deel  uitmakend  van  de 
gemeentewegen;  deze  overdracht  brengt  de  kosteloze  toewijzing  van  de 
eigendom van die wegen mede,  die zich op het  ogenblik  van de verlating in 
goede staat van onderhoud zullen moeten bevinden; 

Overwegende dat deze bepaling niet vermeldt dat de indeling van de in stede-
lijk  gebied  gelegen  gemeentewegen  bij  de  grote  wegen  de  overdracht  van 
eigendom van die weg ten voordele van de Staat met zich brengt; 

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

9  december  2005  –  1°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. De Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Gérard en De Gryse.

Nr. 658

1° KAMER - 9 december 2005

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - OPDRACHT - VERNIETIGING - VERWIJZING 
- VERGISSING - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL

2º OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN - HOF VAN CASSATIE - OPDRACHT - 
VERNIETIGING - VERWIJZING - VERGISSING - VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL

1º en 2° In burgerlijke zaken behoort het tot de opdracht en de bevoegdheid van het Hof,  
buiten  het  geval  bedoeld  in  artikel  1113  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  op  de  niet  
betekende vordering van zijn  procureur-generaal,  een arrest waarbij  het Hof de zaak 
naar een bepaalde rechtbank verwijst in te trekken indien de beslissing berust op een 
vergissing1 (Art. 1113, Ger.W.)

(VANDENAVENNE OOIGEM n.v..T. H.)

ARREST

(A.R. C.05.0516.N)

I. Rechtspleging voor het Hof
De procureur-generaal heeft op 16 november 2005 een verzoekschrift neerge-

legd ter griffie van het Hof van Cassatie waarbij gevraagd wordt het arrest van 
het Hof van 22 september 2005, in de zaak C.03.0427.N, te verbeteren.

Dit verzoekschrift luidt als volgt :
"Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer U hierbij kenbaar te maken 

dat het Hof, voltallige kamer, bij arrest nr. C.03.0427.N van 22 september 2005, 
uitspraak heeft gedaan op de voorziening van Vandenavenne Ooigem naamloze 
vennootschap tegen het vonnis op 27 november 2002 in hoger beroep gewezen 
door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Oudenaarde, in de zaak van H.Y. tegen 

1 Zie Cass., 7 juni 1988, AR 2501, nr 611 (op vordering van de procureur-generaal trekt het Hof in 
strafzaken een arrest in dat berust op een materiële vergissing); zie Cass., 24 jan. 1991, AR 8944 en 
9164, nr 277 (het Hof werd door een partij verzocht om in tuchtzaken een arrest in te trekken); zie 
Cass., 21 juni 2001, AR C.01.0161.N, nr 392, met concl. adv.-gen. DUBRULLE (de verzoekschriften 
van een partij om in burgerlijke zaken een arrest in te trekken dan wel te verbeteren werden op grond 
van niet-betekening als niet ontvankelijk afgewezen); Cass., 16 juni 2003, AR S.03.0031.F, nr 355 
(op de niet-betekende vordering van de procureur-generaal verbetert het Hof in burgerlijke zaken een 
verschrijving in het zittingsblad).
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Vandenavenne Ooigem naamloze vennootschap.
Dat het arrest  van Uw hof in het beschikkend gedeelte,  per vergissing stelt 

"verwijst  de zaak naar  de Rechtbank van Koophandel  te  Gent" terwijl  uit  de 
context van de ontwikkelde redenering blijkt dat bedoeld wordt "verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde".

Dat Uw hof immers, met wijziging van zijn voorgaande rechtspraak, expliciet 
toepassing  heeft  gemaakt  van  artikel  660,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

Dat onderliggende ratio impliceert dat de zaak behandeld wordt door de Recht-
bank  van  Koophandel  te  Oudenaarde,  in  welk  rechtsgebied  verweerder  in 
cassatie bovendien woonachtig is.

Dat er aanleiding toe bestaat die verschrijving te verbeteren.
OM DIE REDENEN,
Verzoekt  ondergetekende  procureur-generaal  dat  het  aan  het  Hof  moge 

behagen de tekst van het arrest nr. C.03.0427.N van 22 september 2005 te verbe-
teren en te zeggen dat in het beschikkend gedeelte, pagina 8, alinea 4, 1º regel 
het woord "Gent" dient vervangen te worden door het woord "Oudenaarde".

Te bevelen dat van het tussen te komen arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het arrest van 22 september 2005".

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. Beslissing van het Hof
Overwegende dat  het  behoort  tot  de opdracht  en bevoegdheid van het  Hof 

buiten het geval bedoeld in artikel 1113 van het Gerechtelijk Wetboek, een arrest 
waarbij het Hof van Cassatie de zaak verwijst naar een bepaalde rechtbank, in te 
trekken, indien de beslissing berust op een vergissing;

Overwegende  dat  het  arrest  van  22  september  2005  het  bestreden  vonnis 
vernietigt  dat  in hoger  beroep op 27 november 2002 door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Oudenaarde is gewezen;

Dat het arrest  de zaak verwijst naar de Rechtbank van Koophandel te Gent 
zitting houdende in hoger beroep; 

Dat,  om  de  redenen  uiteengezet  in  het  verzoekschrift,  die  verwijzing  het 
gevolg is van een vergissing; 

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Trekt het arrest in in zoverre het de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te 

Gent verwijst; 
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde, zitting 

houdende in hoger beroep; 
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

arrest van het Hof van 22 september 2005 (in de zaak C.03.0427.N) en op de 
kant van het vonnis van 27 november 2002 van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
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te Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

9 december 2005 – voltallige kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, 
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Verbist.

Nr. 659

3° KAMER - 12 december 2005

VREEMDELINGEN - VREEMDELING DIE GEMACHTIGD OF TOEGELATEN IS TOT EEN VERBLIJF IN 
HET RIJK OF OM ER ZICH TE VESTIGEN - ECHTGENOOT VREEMDELING GEEN ONDERDAAN VAN EEN 
LIDSTAAT VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP - RECHT OP VERBLIJF VAN MEER DAN DRIE MAANDEN 
IN HET KONINKRIJK - VERVAL VAN DE TITEL VAN BINNENKOMST EN VERBLIJF - GEVOLG

   De vreemdeling die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Gemeenschap is,  
en die echtgenoot is van een vreemdeling die gemachtigd of toegelaten is tot verblijf in  
het Koninkrijk of om er zich te vestigen en bij hem komt wonen, kan na het verval van zijn  
titel van binnenkomst en verblijf in het Belgisch grondgebied geen aanspraak maken op 
een verblijf  van meer dan drie maanden in het Koninkrijk.  (Artt. 10, eerste lid, 4°, 11, 
12bis en 43, Vreemdelingenwet)

(BELGISCHE STAAT – Min. van Binnenlandse Zaken T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0157.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  12  januari  2004  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 144 en 145 van de Grondwet;
- de artikelen 2, 3, eerste lid, 1° en 2°, 6, 7, 10, eerste lid, 4°, 11, 12bis, en 43 van de 

wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,  de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

- artikel 26, §2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

- de artikelen 1, 3 en 4 van de Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 
inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werk-
nemers der lidstaten en van hun familie binnen de Gemeenschap;
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- de artikelen 1, 3 en 6 van de Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 
inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onder-
danen van de lidstaten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van 
diensten;

- de artikelen 1 en 3 van de Richtlijn 64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 
voor  de  coördinatie  van  de  voor  vreemdelingen  geldende  bijzondere  maatregelen  ten 
aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare 
orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid;

- het algemeen rechtsbeginsel inzake evenredigheid;
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de scheiding van de machten.
Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis dat de Belgische Staat heeft veroordeeld tot 

aflevering van een verblijfkaart  voor meer dan drie maanden aan verweerster,  met  als 
enige wijziging dat de dwangsom op 250 euro per dag vertraging wordt gebracht vanaf de 
vijftiende dag na de betekening van het arrest met een maximum van 25.000 euro.

Die beslissing berust op de volgende gronden:
"De schijnredenering van de Belgische Staat kan niet worden gevolgd.
Artikel  10,  4°,  van de wet  van 15 december  1980 maakt  immers  geen onderscheid 

tussen EG-vreemdelingen en niet EG-vreemdelingen. Het vereist enkel dat de vreemde-
ling eiser, om het even wie hij is op voorwaarde dat hij ouder is dan 18 jaar, gehuwd is 
met een andere vreemdeling die eveneens ouder is dan 18 jaar, die kan aantonen dat hij in 
België mag verblijven of er zich mag vestigen, en dat hij bij hem komt wonen.

Er wordt niet betwist dat die voorwaarden te dezen zijn vervuld.
Artikel 10 bepaalt: 'onder voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9 en 12'. Er 

wordt geen ander voorbehoud gemaakt en die artikelen 9 en 12 spelen hier geen rol. Het 
verblijfsrecht van verzoekster bestaat dus wel degelijk en de bevoegdheid van de Belgi-
sche Staat is gebonden. De beslissing van niet-ontvankelijkheid is dus onwettig omdat zij 
van (verweerster) documenten eist (visum) die door haar toestand van gehuwde vrouw 
met een vreemde onderdaan die in België mag verblijven, sedert de datum van huwelijk 
achterhaald zijn.

De vermelde arresten (Benachouche, Meftah, MRAX [lees:BRAX]) hebben weliswaar 
betrekking op gevallen van vreemdelingen die met Belgische onderdanen zijn gehuwd en 
die de Dienst voor Vreemdelingen naar hun land van oorsprong wilde doen terugkeren om 
een geldig visum te verkrijgen. Toch moet dezelfde gedachtegang worden gevolgd voor 
een niet EG-onderdaan die gehuwd is met een niet EG-onderdaan met een verblijfsver-
gunning:  de  vereiste  van  een  geldig  paspoort  is  louter  formeel  en  houdt  geen  enkel 
verband met enig argument van gevaar voor de openbare orde, de nationale veiligheid of 
de openbare rust die trouwens door de Belgische Staat in dit geval nooit zijn aangevoerd. 
Het formeel karakter van die vereiste is dermate duidelijk dat men niet inziet waarom de 
verblijfsvergunning zou zijn geweigerd als (verweerster)  met de heer Ben Aomar, niet 
EG-vreemdeling met verblijfsvergunning, zou zijn gehuwd terwijl haar visum nog geldig 
was.

Bijgevolg, en zonder de invloed te hoeven onderzoeken van artikel 8 van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden inzake de eerbiedi-
ging van het privé- en gezinsleven, moet men zich richten, mutatis mutandis voor de niet 
EG-onderdanen, naar de leer van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap in de 
zaak  MRAX (lees:  BRAX) tegen  de  Belgische  Staat  van  28 juli  (lees:  25  juli)  2002 
(Revue du droit des étrangers, 2002, nr. 119) en beslissen dat het evenredigheidsbeginsel 
vereist  dat een lidstaat  niet kan weigeren een verblijfsvergunning af te leveren aan de 
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onderdaan van een derde land, die ouder is dan 18 jaar, en echtgenoot van een onderdaan 
van een derde land die ouder is van 18 jaar en een vergunning heeft gekregen om in het 
Koninkrijk te verblijven of er zich te vestigen,  en die met  hem komt samenwonen na 
regelmatig het grondgebied van die lidstaat te zijn binnengekomen, noch tegen hem een 
besluit tot verwijdering van het grondgebied kan nemen, enkel op grond dat zijn visum is 
verlopen alvorens hij een verblijfsvergunning heeft aangevraagd.

Het samenwonen van (verweerster) en de heer Abdeldif Ben Aomar wordt niet betwist 
en blijkt uit het onderzoek van het openbaar ministerie.

De beslissing van de eerste rechter moet dus worden bevestigd.
Gelet op de omstandigheden van de zaak, gaat de veroordeling van de Belgische Staat 

gepaard met een dwangsom van 250 euro per dag vertraging bij de aflevering van de 
verblijfsvergunning  vanaf  de  15de  dag  na  de  betekening  van  dit  arrest  en  met  een 
maximum van 25.000 euro".

Grieven
Naar luid van artikel 2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 

grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de  verwijdering  van  vreemdelingen  wordt 
toegelaten het Rijk binnen te komen de vreemdeling die houder is hetzij van de docu-
menten die vereist zijn krachtens een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk 
besluit, hetzij van een geldig paspoort of van een daarmee gelijkgestelde reistitel, voor-
zien van een visum of van een visumverklaring, geldig voor België, aangebracht door een 
Belgische  diplomatieke  of  consulaire  vertegenwoordiger  of  door  een  diplomatieke  of 
consulaire vertegenwoordiger van een Staat die partij is bij een internationale overeen-
komst betreffende de overschrijding van de buitengrenzen, die België bindt.

De Minister of zijn gemachtigde kan een vreemdeling die geen enkele van de in het 
voorgaande lid bepaalde documenten bezit, eventueel toestaan België binnen te komen, 
zulks op grond van bij koninklijk besluit vastgestelde regelen.

Uit  artikel  6  van  de voornoemde  wet  volgt  dat  behoudens de in  een internationaal 
verdrag, in de wet of in een koninklijk besluit bepaalde afwijkingen, de vreemdeling niet 
langer dan drie maanden in het Rijk mag verblijven, tenzij het visum of de visumverkla-
ring dat of die in zijn paspoort  of in zijn daarmee gelijkgestelde reistitel werd aange-
bracht, een andere duur bepaalt.

Naar luid van artikel 7 van dezelfde wet onverminderd de meer voordelige bepalingen 
vervat in een internationaal verdrag, kan de minister of zijn gemachtigde de vreemdeling 
die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijf van meer dan drie maanden in het 
Rijk of om er zich te vestigen, bevel geven het grondgebied vóór een bepaalde datum te 
verlaten onder meer wanneer hij in het Rijk verblijft  zonder houder te zijn van de bij 
artikel 2 vereiste documenten (artikel 7, eerste lid, 1°) of wanneer hij langer in het Rijk 
verblijft dan de overeenkomstig artikel 6 bepaalde termijn of er niet in slaagt het bewijs te 
leveren dat deze termijn niet overschreden werd (artikel 7, eerste lid, 2°).

Artikel 10, eerste lid, 4°, van de voornoemde wet van 15 december 1980 bepaalt dat 
onder  voorbehoud  van  de  bepalingen  van  artikelen  9  en  12,  van  rechtswege  tot  een 
verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk zijn toegelaten: de vreemdeling die de 
echtgenoot is van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten of gemachtigde vreemdeling 
of van een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling en die met deze komt samen-
leven, voorzover de twee betrokken personen ouder zijn dan achttien jaar, alsmede hun 
kinderen die te hunnen laste zijn en die met hen komen samenleven alvorens zij de leeftijd 
van achttien jaar hebben bereikt, tenzij een internationaal verdrag dat België bindt meer 
voordelige bepalingen bevat.

Naar luid van artikel 12bis van die wet, wanneer een vreemdeling verklaart dat hij zich 
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in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, wordt hij,  na inzage van de docu-
menten  die  vereist  zijn voor  de binnenkomst  en de documenten  waaruit  blijkt  dat  hij 
voldoet aan de in artikel 10 voorgeschreven voorwaarden, ingeschreven in het vreemde-
lingenregister en in het bezit gesteld van een document waaruit blijkt dat die aanvraag 
werd ingediend en een document waaruit blijkt dat hij in het vreemdelingenregister werd 
ingeschreven. Het gemeentebestuur brengt onverwijld de minister of zijn gemachtigde op 
de hoogte van die aanvraag en verzekert zich van zijn akkoord. Is de beslissing van de 
minister of zijn gemachtigde gunstig of wordt binnen een termijn van een jaar geen beslis-
sing ter kennis van het gemeentebestuur gebracht, dan wordt de vreemdeling toegelaten 
tot verblijf.

Artikel 11 van dezelfde wet bepaalt dat de minister of zijn gemachtigde kan beslissen 
dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een der in artikel 10 voorziene gevallen 
bevindt, niet het recht heeft in het Rijk te verblijven, hetzij omdat die vreemdeling niet of 
niet meer aan één van de voorwaarden van genoemd artikel 10 voldoet, hetzij omdat de 
betrokkene,  behoudens  de  in  een  internationaal  verdrag  bepaalde  afwijkingen,  zich 
bevindt in een der in artikel 3 voorziene gevallen. De beslissing vermeldt, in voorkomend 
geval, de bepaling van artikel 3 die werd toegepast.

Wanneer de vreemdeling de in artikel 12bis van de wet bedoelde documenten niet over-
legt, brengt de gemeentelijke overheid hem de beslissing ter kennis dat zijn aanvraag niet 
ontvankelijk is, door de afgifte van een document conform het model in bijlage 15ter. 
Wanneer de vreemdeling zich in een van de in artikel 7 van de wet bepaalde gevallen 
bevindt, wordt de beslissing die hem beveelt het grondgebied te verlaten hem bovendien 
ter kennis gebracht door het formulier A of B, conform het model in bijlage 12 of 13, 
zoals is bepaald in artikel 26, §2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betref-
fende de toegang tot het grondgebied, het verblijf,  de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen.

Tot slot bevat de voormelde wet van 15 december 1980 met betrekking tot vreemde-
lingen  die  geen  EG-onderdaan zijn,  geen enkele  bepaling die  analoog is  met  die  van 
artikel 43 die betrekking heeft op vreemdelingen die onderdaan zijn van een lidstaat van 
de Europese Gemeenschappen, hun familieleden en op vreemdelingen die familielid van 
een Belg zijn, en die zegt dat het verval van het document dat de binnenkomst en het 
verblijf op het Belgisch grondgebied heeft toegelaten, op zichzelf de verwijdering van het 
grondgebied niet kan wettigen.

Uit  al  die bepalingen volgt  vooreerst  dat de vreemdeling die zich op onregelmatige 
wijze op het Belgisch grondgebied bevindt geen enkel subjectief recht op het behoud van 
zijn  verblijf  in  het  Koninkrijk  kan  doen gelden,  vervolgens  dat  hij  enkel  een geldige 
aanvraag tot inschrijving in het vreemdelingenregister, op grond van artikel 10, eerste lid, 
4°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het 
verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen kan indienen, als hij zich op 
regelmatige  wijze  op  het  Belgisch  grondgebied  bevindt  op  het  ogenblik  dat  hij  die 
aanvraag indient, waarbij door die toestand elk verder onderzoek door de minister of zijn 
gevolmachtigde naar eventuele andere motieven die het verblijf van de betrokken persoon 
op het Belgisch grondgebied in de weg staan, overbodig wordt.

Noch het evenredigheidsbeginsel, noch de bepalingen van het gemeenschapsrecht doen 
afbreuk aan die wet, waarbij een ongeschreven algemeen rechtsbeginsel, zoals het evenre-
digheidsbegisel nooit mag ingaan tegen een bepaling van een geschreven wet, terwijl de 
artikelen 1, 3 en 4 van de Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 15 oktober 1968 inzake 
de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van de werknemers 
der  lidstaten en van hun familie  binnen de Gemeenschap,  1,  3  en 6 van de Richtlijn 
73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van 
de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen de Gemeenschap 
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ter zake van vestiging en verrichten van diensten, 1 en 3 van de Richtlijn 64/221/EEG van 
de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemdelingen geldende 
bijzondere maatregelen ten aanzien van verplaatsing en verblijf, die gerechtvaardigd zijn 
uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volksgezondheid, niet van 
toepassing zijn  op de vreemde  echtgenoot  van een onderdaan van een derde land die 
gemachtigd of toegelaten is op het grondgebied van een lidstaat te verblijven.

Het hof van beroep, dat oordeelt de beslissing van de eerste rechter te moeten beves-
tigen, met name op grond van de overweging dat de vereiste van een geldig paspoort 
louter formeel is en geen enkel verband houdt met enig argument  van gevaar voor de 
openbare orde, de nationale veiligheid of de openbare rust en dat overweegt dat het even-
redigheidsbeginsel vereist dat een lidstaat niet mag weigeren een verblijfsvergunning af te 
leveren aan een onderdaan van een derde land die ouder is dan 18 jaar en gehuwd is met 
een onderdaan van een derde land die gemachtigd is om in het Koninkrijk te verblijven of 
er zich te vestigen of er, en die met hem komt samenwonen na regelmatig het grondgebied 
van die lidstaat te zijn binnengekomen, noch tegen hem een besluit tot verwijdering van 
het grondgebied mag nemen enkel omdat zijn visum is verlopen alvorens hij een verblijfs-
vergunning heeft aangevraagd, verantwoord zijn beslissing niet naar recht (schending van 
de artikelen 2, 3, eerste lid, 1° en 2°, 6, 7, 10, eerste lid, 4°, 11, 12bis, en 43 van de wet 
van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging  en de verwijdering van  vreemdelingen,  26,  §2,  van het  koninklijk  besluit  van  8 
oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen, 1, 3 en 4 van de Richtlijn 68/360/EEG van de Raad van 
15 oktober  1968 inzake de opheffing  van  de beperkingen  van  de verplaatsing en het 
verblijf van de werknemers der lidstaten en van hun familie binnen de Gemeenschap, 1, 3 
en 6 van de Richtlijn 73/148/EEG van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van 
de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de lidstaten binnen 
de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten, 1 en 3 van de Richtlijn 
64/221/EEG van de Raad van 25 februari 1964 voor de coördinatie van de voor vreemde-
lingen  geldende  bijzondere  maatregelen  ten  aanzien  van  verplaatsing  en  verblijf,  die 
gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de openbare orde, de openbare veiligheid en de volks-
gezondheid en miskenning van de algemene rechtsbeginselen inzake evenredigheid  en 
scheiding  van  de  machten)  en  bijgevolg  niet  naar  recht  heeft  kunnen  beslissen  dat 
verweerster een subjectief recht op verblijf in België kon aanvoeren (schending van de 
artikelen  144,  145  van  de Grondwet,  10,  eerste  lid,  4°,  en  12bis  van  de wet  van  15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat,  ingevolge  artikel  10,  eerste  lid,  4°,  van  de  wet  van  15 

december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti-
ging en de verwijdering van vreemdelingen bepaalt dat onder voorbehoud van de 
bepalingen van artikelen 9 en 12, van rechtswege tot een verblijf van meer dan 
drie maanden in het Rijk zijn toegelaten: de vreemdeling die de echtgenoot is 
van een tot een verblijf in het Rijk toegelaten of gemachtigde vreemdeling of van 
een tot vestiging aldaar gemachtigde vreemdeling en die met deze komt samen-
leven, voorzover de twee betrokken personen ouder zijn dan achttien jaar, tenzij 
een internationaal verdrag dat België bindt meer voordelige bepalingen bevat;

Overwegende dat volgens artikel 11 van de genoemde wet, de minister of zijn 
gemachtigde kan beslissen dat de vreemdeling die verklaart dat hij zich in een 
der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, niet het recht heeft in het Rijk te 
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verblijven, hetzij omdat die vreemdeling niet of niet meer aan één van de voor-
waarden van genoemd artikel 10 voldoet, hetzij omdat de betrokkene, behoudens 
de in een internationaal verdrag bepaalde afwijkingen, zich bevindt in een der in 
artikel 3 voorziene gevallen, dat wil zeggen wanneer hij onder meer niet in het 
bezit is van de documenten die vereist zijn voor de binnenkomst;

Overwegende, dat krachtens artikel 12bis van die wet, wanneer een vreemde-
ling verklaart dat hij zich in een der in artikel 10 voorziene gevallen bevindt, hij, 
na inzage van de documenten die vereist zijn voor de binnenkomst en de docu-
menten waaruit blijkt dat hij voldoet aan de in artikel 10 voorgeschreven voor-
waarden, wordt ingeschreven in het vreemdelingenregister en in het bezit gesteld 
van een document waaruit blijkt dat die aanvraag werd ingediend en een docu-
ment waaruit blijkt dat hij in het vreemdelingenregister werd ingeschreven; dat 
het gemeentebestuur onverwijld de minister of zijn gemachtigde op de hoogte 
brengt van die aanvraag en zich verzekert van zijn akkoord en, als de beslissing 
van de Minister of zijn gemachtigde gunstig is of als binnen een termijn van een 
jaar  geen  beslissing  ter  kennis  van het  gemeentebestuur  wordt  gebracht,  dan 
wordt de vreemdeling toegelaten tot verblijf;

Overwegende dat uit artikel 43 van dezelfde wet volgt dat het verval van de 
titel die de binnenkomst en het verblijf op het Belgisch grondgebied heeft toege-
laten aan een vreemdeling die geen onderdaan is van een lidstaat van de Euro-
pese Gemeenschap een reden is voor de weigering van de verblijfsvergunning;

Overwegende dat  uit  het  geheel  van die wettelijke bepalingen volgt  dat  de 
vreemdeling die geen onderdaan van een lidstaat van de Europese Gemeenschap 
is, na het verval van zijn titel van binnenkomst en verblijf geen aanspraak kan 
maken op het verblijfsrecht als bedoeld in voornoemd artikel 10, eerste lid, 4°;

Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat "artikel 10 bepaalt: 'onder 
voorbehoud van de bepalingen van de artikelen 9 en 12'; er wordt geen ander 
voorbehoud gemaakt en die artikelen 9 en 12 spelen hier geen rol; het verblijfs-
recht van [verweerster] bestaat dus wel degelijk en de bevoegdheid van [eiser] is 
gebonden; de beslissing van niet-ontvankelijkheid is dus onwettig omdat zij van 
[verweerster]  documenten  eist  (visum)  die  door  haar  toestand  van  gehuwde 
vrouw met een vreemde onderdaan die in België mag verblijven, sedert de datum 
van huwelijk achterhaald zijn," de voornoemde wetsbepalingen schendt;

Dat het middel in die mate 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 feitenrechters 

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

12 december 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelings-
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voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. Geinger.

Nr. 660

3° KAMER - 12 december 2005

1º WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - BESCHIKBAARHEID VOOR DE 
ARBEIDSMARKT - VOLLEDIG WERKLOZE - WERKZOEKENDE - INSCHRIJVING - BEWIJS - 
BEWIJSVOERING

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSVOERING - WERKLOOSHEID - 
RECHT OP UITKERING - BESCHIKBAARHEID VOOR DE ARBEIDSMARKT - VOLLEDIG WERKLOZE - 
WERKZOEKENDE - INSCHRIJVING

1º en 2° Het bewijs dat de volledig werkloze is ingeschreven als werkzoekende, moet niet  
noodzakelijkerwijs blijken uit  het dossier dat zijn  betalingsinstelling doorstuurt  naar de 
directeur van het werkloosheidsbureau om hem in staat te stellen uitspraak te doen over 
het recht op uitkering, maar kan later worden geleverd door het aanbrengen van een  
vermelding  op  de  controlekaart.  (Art.  58,  §  1,  eerste  lid,  en  139,  derde  lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991; Art. 36, eerste en tweede lid, M.B. 26 nov. 1991)

(R.V.A. T. M. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0076.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  arrest,  dat  op  1  december  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. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, 3°, 58, §1, eerste lid, 139, derde lid, 160, §1, tweede lid, en 167, §1, 

3°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-heidsregle-
mentering, die artikelen 24 en 167 versie voor hun wijziging bij het koninklijk besluit van 
30 april 1999;

- artikel  36,  inzonderheid tweede  lid,  van het ministerieel  besluit  van 26 november 
1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat eiser gedeeltelijk aansprakelijk stelt voor het feit dat verweer-

sters betalingsinstelling haar van 1 augustus 1994 tot 30 (lees : 20) maart 1995 werkloos-
heidsuitkeringen heeft betaald, hoewel zij toen niet als werkzoekende was ingeschreven, 
beslist dat eiser een derde van de vergoedingsuitgaven van de betalingsinstelling te zijnen 
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laste moet nemen.
Om aldus te beslissen heeft het arrest eerst vastgesteld dat eiser, na de uitkeringsaan-

vraag van de eerste verweerster aan haar betalingsinstelling een betalingsvergunning met 
code 1/54 B I vanaf 1 augustus 1994 heeft verleend en, op 1 september 1997 (lees : 1994), 
aan de betalingsinstelling een uitkeringskaart C.2 heeft afgeleverd; dat de controledien-
sten  van  eiser  bij  het  nazicht  van  de  vergoedingsuitgaven  van  de  betalingsinstelling 
hebben  vastgesteld  dat  de  eerste  verweerster  zich  niet  als  werkzoekende  had  laten 
inschrijven; dat zij de vergoedingsuitgaven voor de periode van 1 augustus 1994 tot 20 
maart 1995 hebben afgewezen, en vervolgens op de volgende redenen gesteund :

"(De eerste verweerster) doet in haar conclusie (...) zeer terecht opmerken, met betrek-
king  tot  de  aansprakelijkheid  (van  eiser)  en  (van  de  tweede  verweerster)  voor  het 
ontbreken  van inschrijving als  werkzoekende  wat  tot  het  huidige  geschil  heeft  geleid, 
enerzijds, dat het aan (eiser) stond om bij de ontvangst van het vergoedingsdossier dat 
hem door de betalingsinstelling was toegestuurd,  na te gaan of er een inschrijving als 
werkzoekende was alvorens uitspraak te doen over het recht op werkloosheidsuitkering 
(artikel 139 van het koninklijk besluit van 25 november 1991) en, anderzijds, dat de beta-
lingsinstelling meer in het bijzonder erover moest waken dat het dossier van haar uitke-
ringsvraag behoorlijk was samengesteld of, althans, dat zij over alle noodzakelijke inlich-
tingen beschikte voor de passende samenstelling van het dossier (artikel 24, §1, 3°, van 
het koninklijk besluit van 25 november 1991).

(De  eerste  verweerster)  kan  immers  zelf  niet  worden  verplicht  werkloosheidsuitke-
ringen terug te betalen waarvan  de uitgave werd geweigerd,  alleen op grond dat haar 
aandacht niet werd gewekt door inlichtingen die ad valvas in de lokalen van de betalings-
instelling waren uitgehangen. Bijgevolg moet (eiser) een derde en (de tweede verweerster) 
twee derden van de uitkeringen betalen waarvan de uitgave werd geweigerd wat tot dit 
geschil heeft geleid".

Grieven
Volgens artikel  58, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 

houdende de werkloosheidsreglementering moet de volledig werkloze, om uitkeringen te 
genieten, werkzoekend zijn en "als dusdanig ingeschreven zijn en blijven". Het bewijs van 
deze inschrijving moet geleverd worden door de werkloze. Artikel 36 van het ministerieel 
besluit van 26 november 1991 bepaalt in zijn eerste lid dat de werkloze het bewijs van de 
inschrijving als werkzoekende moet leveren door middel van een attest, afgeleverd door 
de  gewestelijke  dienst  voor  arbeidsbemiddeling,  dat  de  datum  vermeldt  waarop  de 
inschrijving plaatsvond. Het tweede lid van dat artikel 36, dat gewijzigd is bij het ministe-
rieel besluit van 27 mei 1993 bepaalt evenwel : "Het attest kan vervangen worden door 
een vermelding die dit gegeven bevat, aangebracht op het 'werkloosheidsbewijs voor de 
gewone inactiviteitsuren' of op de controlekaart". Het bewijs van de inschrijving van de 
werkloze als werkzoekende moet dus niet noodzakelijk voorkomen in het dossier dat door 
de betalingsinstelling is samengesteld die de werkloze bij zijn uitkeringsaanvraag heeft 
gekozen, en dat de betalingsinstelling aan het werkloosheidsbureau heeft toegezonden om 
de uitkeringen  te mogen  betalen.  Het bewijs  van  de inschrijving van de werkloze  als 
werkzoekende kan later door hem worden geleverd maar moet dan worden vermeld op de 
controlekaart die de betalingsinstelling aan de werkloze aflevert en die de werkloze op het 
einde van elke maand aan die instelling afgeeft.

Bijgevolg is het slechts op het ogenblik waarop de betalingsinstelling de controlekaart 
doorstuurt  naar het werkloosheidsbureau  om terugbetaling te krijgen van haar vergoe-
dingsuitgaven dat eiser kan vaststellen dat het bewijs van de inschrijving van de werkloze 
als werkzoekende ontbreekt.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door te beslissen dat eiser een derde moet betalen 
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van de vergoeding van de eerste verweerster voor de periode waarin zij niet als werkzoe-
kende was ingeschreven op grond dat eiser, alvorens uitspraak te doen over haar recht op 
uitkering,  had  moeten  vaststellen  dat  het  bewijs  van  die  inschrijving  ontbrak  bij  de 
ontvangst van het vergoedingsdossier van de eerste verweerster dat door de betalingsin-
stelling was samengesteld, eraan voorbijgaat dat de werknemer dat bewijs uitdrukkelijk 
later mag leveren (schending van artikel 36, tweede lid, van het ministerieel besluit van 26 
november  1991  houdende  toepassingsregelen  van  de  werkloosheidsreglemen-tering, 
gewijzigd bij het ministerieel besluit van 27 mei 1993), eiser ten onrechte verwijt dat hij 
zijn bevoegdheid niet heeft benut om op elk moment na te gaan of de werknemer alle 
voorwaarden om aanspraak te maken op uitkeringen vervult (schending van artikel 139, 
derde lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsre-
glementering),  bovendien de regel miskent dat de volledig werkloze om uitkeringen te 
genieten  werkzoekend  moet  zijn  en  als  dusdanig  ingeschreven  moet  zijn  en  blijven, 
waarbij hijzelf het bewijs van die inschrijving moet leveren (schending van artikel 58, §1, 
eerste lid, van voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991) evenals de regel dat 
de  betalings-instellingen  de  opdracht  hebben  de  werknemer  in  te  lichten  over  zijn 
verplichtingen, met name inzake inschrijving als werkzoekende (schending van artikel 24, 
3°, van voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991, voor zijn wijziging bij het 
koninklijk besluit van 30 april 1999) en bovendien het verbod voor de betalingsinstelling 
om "een uitkering te betalen voor de periodes tijdens welke de werkloze niet als werkzoe-
kende was ingeschreven hoewel hij daartoe verplicht was" (schending van artikel 160, §1, 
3°, van voornoemd koninklijk besluit van 25 november 1991) en ook van de regel dat de 
betalingsinstelling aansprakelijk is voor de betalingen die zij heeft verricht met misken-
ning van de wettelijke en verordenende bepalingen (schending van artikel 167, §1, 3°, van 
het  voornoemd  koninklijk  besluit  van  25 november  1991,  voor  zijn  wijziging  bij  het 
koninklijk besluit van 30 april 1999).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat artikel 58, §1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 

november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, voor zijn wijziging 
bij het koninklijk besluit van 4 juli 2004, bepaalt dat de volledig werkloze om 
uitkeringen te genieten werkzoekend moet zijn en als dusdanig ingeschreven zijn 
en  blijven.  Het  bewijs  van  deze  inschrijving  moet  geleverd  worden  door  de 
werkloze;

Dat volgens artikel 36, eerste lid, van het ministerieel besluit van 26 november 
1991  houdende  toepassingsregelen  van  de  werkloosheids-reglementering  de 
werkloze dat bewijs moet leveren door middel van een attest, afgeleverd door de 
bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, dat de datum vermeldt 
waarop de inschrijving plaatsvond;

Dat het tweede lid van dat artikel evenwel bepaalt dat het attest kan vervangen 
worden door een vermelding die dit gegeven bevat, aangebracht op het "werk-
loosheidsbewijs voor de gewone inactiviteitsuren" of op de controlekaart;

Overwegende dat uit die laatste bepaling volgt dat het bewijs dat de werkloze 
als  werkzoekende  is  ingeschreven  niet  noodzakelijk  moet  voorkomen  in  het 
dossier dat zijn betalingsinstelling toezendt aan de directeur van het werkloos-
heidsbureau om hem in staat te stellen uitspraak te doen over het recht op uitke-
ring, maar later kan worden geleverd door het aanbrengen van een vermelding op 
de controlekaart;

Dat het arrest bijgevolg, door te oordelen dat "het aan [eiser] stond om bij de 
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ontvangst  van het vergoedingsdossier  dat hem door de betalingsinstelling was 
toegestuurd  na te gaan of  er een inschrijving als werkzoekende was alvorens 
uitspraak te doen over het recht op werkloosheidsuitkering", artikel 36, tweede 
lid, van het ministerieel besluit van 26 november 1991 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 Arbeidshof te Bergen.

12 december  2005 –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat-
generaal – Advocaat:  mr. Simont.

Nr. 661

3° KAMER - 12 december 2005

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

   Buiten het geval bepaald in artikel 735, Ger.W., moet de rechter alle memories, nota's of  
stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies zijn overgelegd, ambtshalve uit het 
debat  weren,  tenzij  de  partij  tegen  wie  de  stukken  worden  aangevoerd,  met  die  
overlegging heeft ingestemd en in het geval van de toepassing van artikel 748, § 2, van 
dat wetboek1 (Art. 740, Ger.W.).

(VIVIUM n.v. T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0128.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 8 maart 2000 en 8 mei 

2002 zijn gewezen door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen

1 Cass., 6 sept. 2002, AR C.00.0147.N, nr 420.
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Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 740, 747, § 2, 748, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 8 maart 2000 beslist dat verweerder niet alleen het bestaan 

aantoont van een letsel maar ook van een plotse gebeurtenis die dat letsel heeft kunnen 
veroorzaken en die zich heeft voorgedaan tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereen-
komst, en zegt voor recht dat die plotse gebeurtenis bestaat in de beweging en de inspan-
ning die verweerder verricht heeft op een bouwterrein te Eupen, in de namiddag van 6 
december 1996, toen hij zijn ploegbaas wou ontlasten van een teil zand die zich in de 
laadruimte van een bestelwagen bevond.

Die beslissingen zijn met name gegrond op een stuk dat door verweerder is voorgelegd, 
een document  dat  op 3 februari  2000 is  opgesteld  door  zijn  behandelend geneesheer, 
dokter Degros, waarover het arrest van 8 maart 2000 het volgende vermeldt :

"Overwegende dat (verweerder) daarenboven verschillende attesten van dokter Degros 
bij zijn dossier voegt, naast dat welk gevoegd is bij de aangifte van arbeidsongeval, alsook 
een verklarend document dat door dezelfde arts op 3 februari 2000 is opgesteld, en waarin 
laatstgenoemde zijn overtuiging uitdrukt dat de beweging dat zijn patiënt op 6 december 
1996 heeft gemaakt, het vastgestelde letsel op zijn minst gedeeltelijk heeft veroorzaakt;

Dat hij verklaart  zijn patiënt, vóór de raadpleging van 9 december 1996, nooit voor 
lumbale pijn te hebben verzorgd en dat hij uiteenzet dat de lumbale scan, verricht op 24 
december van hetzelfde jaar, geen enkele twijfel liet bestaan over het feit dat het ongeval 
aan de oorsprong van het letsel lag;

Dat hieruit kan worden afgeleid dat de beweging en de inspanning die (verweerder) 
zich heeft getroost bij het uitladen van de teil zand, die wel degelijk zijn verricht tijdens 
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in de namiddag van 6 december 1996, en die 
(verweerders) letsel hebben kunnen veroorzaken, overeenstemmen met de bij wet vereiste 
plotse gebeurtenis, zelfs al maakten ze deel uit van de dagtaak van de gewonde;

(...)
Overwegende dat nog beklemtoond moet worden dat dokter Degros, in het document 

van 3 februari  2000, uitlegt dat hij eerst drie opeenvolgende attesten van arbeidsonge-
schiktheid wegens ziekte heeft uitgereikt, telkens voor een korte periode, omdat hij op dat 
ogenblik niet wist hoe de door hem gediagnosticeerde lumbago precies was ontstaan;

Dat hij hieraan toevoegt dat de lumbale scan van 24 december 1996 hem het bestaan 
van een post-traumatisch letsel heeft bevestigd, zodat hij een oorzakelijk verband tussen 
dat letsel en het arbeidsongeval  van 6 december heeft  gelegd vanaf zijn attest van 15 
januari  1997  (en  niet  pas  vanaf  11  juni  1997,  zoals  het  bestreden  vonnis  verkeerd 
vermeldt);

Dat dezelfde arts erop wijst dat hij eind 1996 nog gebeld heeft naar de personeelsdienst 
van de werkgever van zijn patiënt, teneinde zijn voornemen kenbaar te maken om een 
vaststelling  van  arbeidsongeval  te  doen  en te  vragen  om hem het  formulier  voor  het 
desbetreffende medisch getuigschrift toe te sturen".

Grieven
Artikel  740  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  :  "alle  memories,  nota's  of 

stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij toepassing van artikel 735, 
vóór  de  sluiting  der  debatten  zijn  overgelegd,  worden  ambtshalve  uit  de  debatten 
geweerd".
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Die bepaling impliceert dat de partij die ten aanzien van de wet of van een beschikking 
waarbij de zaak in staat van wijzen wordt gesteld, geen conclusie meer kan nemen, ipso 
facto de mogelijkheid ontzegd wordt op een later tijdstip andere stukken neer te leggen en 
mee te delen dan die welke gevoegd zijn bij haar regelmatig neergelegde conclusie. Een 
dergelijke laattijdige overlegging moet ambtshalve verworpen worden.

Luidens artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, worden de conclusies die zijn 
overlegd  na  het  verstrijken  van  de  vastgestelde  termijnen  ambtshalve  uit  het  debat 
geweerd.  Luidens artikel  748,  §  2,  van  datzelfde  wetboek,  echter,  mag een partij  die 
conclusie  heeft  genomen  ten  laatste  dertig  dagen  vóór  de  rechtsdag  om een  nieuwe 
conclusietermijn verzoeken, indien zij gedurende de termijn die aan de rechtsdag vooraf-
gaat, een nieuw en ter zake dienend stuk of feit heeft ontdekt dat nieuwe conclusies recht-
vaardigt. 

Te  dezen heeft  een beschikking,  gewezen  op 20 oktober  1999 met  toepassing  van 
artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, de termijnen van neerlegging en medede-
ling van de conclusies van de partijen als volgt vastgesteld :

- op 20 november 1999 voor de hoofdconclusie van verweerder,
- op 20 december 1999 voor de mogelijke conclusie van antwoord van eiseres, 
- op 20 januari 2000 voor de mogelijke conclusie van wederantwoord van verweerder.
De  beschikking  heeft  daarenboven  de  datum  van  de  pleitzitting  vastgesteld  op  9 

februari 2000.
Uit de vergelijking van de datum waarop het document van dokter Degros is opgesteld, 

te weten 3 februari 2000, met de datum waarop de termijn voor neerlegging en medede-
ling  van  verweerders  conclusie  van  wederantwoord,  te  weten  20 januari  2000,  en de 
datum van de pleitzitting, te weten 9 februari 2000, volgt dat dit document noodzakelij-
kerwijs  is  medegedeeld  na het  verstrijken  van  de termijn  waarbinnen  verweerder  zijn 
conclusie van wederantwoord had moeten neerleggen en meedelen en minder dan dertig 
dagen vóór de pleitzitting, d.w.z. op een tijdstip waarop eiseres geen recht meer had op 
een  nieuwe  conclusietermijn.  Eiseres  heeft  bijgevolg  geen  nieuwe  conclusie  kunnen 
nemen om tegenspraak te kunnen voeren over de inhoud van het document van dokter 
Degros, dat verweerder in extremis had voorgelegd.

De feitenrechters waren bijgevolg wettig verplicht dat stuk - zelfs ambtshalve - uit het 
debat te weren of het debat op zijn minst te heropenen om de partijen in staat te stellen 
over dat stuk tegenspraak te voeren. Zij hebben dit niet gedaan maar hebben hun beslis-
sing wel op de inhoud van dat stuk gegrond, zodat ze de artikelen 740, 747, §2, en 748, § 
2, van het Gerechtelijk Wetboek schenden en het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging miskennen.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat,  luidens  artikel  740  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  alle 

memories, nota's of stukken die niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij 
toepassing van artikel 735, vóór de sluiting der debatten zijn overgelegd, ambts-
halve uit de debatten worden geweerd;

Overwegende dat, krachtens artikel 748, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
een partij die conclusie heeft genomen, ten laatste dertig dagen vóór de rechtsdag 
om een nieuwe conclusietermijn mag verzoeken, indien zij gedurende de termijn 
die aan de rechtsdag voorafgaat, een nieuw en ter zake dienend stuk of feit heeft 
ontdekt dat nieuwe conclusies rechtvaardigt;

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
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dat een beschikking van 20 oktober  1999 de datum voor het  neerleggen  van 
verweerders  eventuele  conclusie  van  wederantwoord  heeft  vastgesteld  op  20 
januari 2000 en de datum van de pleitzitting heeft vastgesteld op 9 februari 2000, 
welke die dag daadwerkelijk heeft plaatsgevonden;

Overwegende dat het arrest  van 8 maart 2000 met name gegrond is op een 
verklarend document dat op 3 februari 2000 is opgesteld door dokter Degros;

Overwegende dat uit de vergelijking van die data blijkt dat dit document door 
verweerder is voorgelegd na het verstrijken van de termijn waarbinnen hij zijn 
allerlaatste conclusie diende neer te leggen en mee te delen en minder dan dertig 
dagen vóór de pleitzitting;

Overwegende dat het arbeidshof verplicht was dat stuk uit het debat te weren;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het arrest van 8 maart 2000 leidt tot 

vernietiging van het arrest van 8 mei 2002, dat het gevolg ervan is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het arrest van 8 maart 2000, behalve in zoverre het het hoger beroep 

ontvankelijk verklaart, en vernietigt het arrest van 8 mei 2002;
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest en van het vernietigde arrest;
Gelet op artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, veroordeelt 

eiseres in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

12 december 2005 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Echement, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Leclercq,  eerste  advocaat-generaal  – 
Advocaat:  mr. Gérard.

Nr. 662

3° KAMER - 12 december 2005

   ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - DUUR - 
BIJSLAG WEGENS VERERGERING - VORDERING IN RECHTE

 De  regel  volgens  welke  de  rechtsvordering  tot  betaling  van  de 
arbeidsongevallenvergoedingen  na drie  jaar  verjaart,  is  van toepassing  op de bijslag 
wegens verergering, die door het Fonds voor Arbeidsongevallen wordt toegekend1 (Art. 
27bis,  vijfde lid,  27ter,  58bis, § 1,  2°,  en 69, eerste lid,  Arbeidsongevallenwet;  art.  9, 
eerste lid, en 15, eerste lid, K.B. 10 dec. 1987 [III])

(FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. V. e.a.)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr.662.
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ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0166.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 22 april 2004 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift de volgende twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 69, eerste lid, en 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- de artikelen 9, eerste lid, en 15, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 

1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest
-  bevestigt  het  deskundigenverslag van 17 september  2003 van dokter Matagne,  die 

onder andere het volgende concludeert :
"1°) De sinistrose (van de eerste verweerder), die vermeld wordt in het deskundigenver-

slag en in het document van dokter Jocquet, is niet dezelfde aandoening als de neurose die 
is vastgesteld door dokter Vander Elst.

Dokter Vander Elst sprak van een post-traumatische zenuwinstabiliteit. Dit begrip bete-
kent zelf niets. Men had moeten spreken van een post-traumatische neurose. Er is een 
verergering en nu kan gesproken worden van een sinistrose" (te weten een querulanten-
waan);

2°) De ziekte is sinds 12 september 1989 invalidiserend; vanaf die datum moet een 
arbeidsongeschiktheid  van  50 pct.  worden  toegekend  en vanaf  17 december  1993 een 
arbeidsongeschiktheid van 100 pct.";

-  zegt  voor  recht  dat  de  door  de deskundige  vastgestelde  verergeringen  in  verband 
moeten worden gebracht met het arbeidsongeval van 16 februari 1970 en ten laste van 
eiser vallen;

- verwerpt de door eiser aangevoerde exceptie van verjaring en 
- oordeelt het volgende :
"5. Met toepassing van artikel 9 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 wordt 

een bijdrage tot verergering toegekend aan de getroffene, wiens toestand als gevolg van 
het arbeidsongeval blijvend verergert na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 
72 van de wet, voor zover de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na deze vererge-
ring ten minste 10 pct. bedraagt.

6. Er wordt aan de getroffene geen enkele termijn opgelegd om in rechte op te treden. 
Hij kan zijn vordering daarenboven nogmaals instellen als zijn toestand wijzigt, net zoals 
(eiser)  de  toestand  van  de  rechthebbende  ambtshalve  kan  herzien  (artikel  14  van  het 
koninklijk besluit van 10 december 1987).



Nr. 662 - 12.12.05 HOF VAN CASSATIE 2487 

7. Welnu, (eiser) heeft in de conclusie die hij op 28 mei 2002, na neerlegging van het 
eerste  deskundigenverslag,  voor  het  arbeidshof  heeft  neergelegd,  ten  voordele  van  de 
(eerste verweerder)  reeds een verergering van 5 pct.  erkend (wat  de gedeeltelijke  blij-
vende arbeidsongeschiktheid op 15 pct. brengt). 

De aanvraag tot verergering is reeds op 19 mei 1999 ingediend voor de arbeidsrecht-
bank.

8. Het is dus uitgesloten dat er rekening wordt gehouden met de datum die (eiser) in 
zijn conclusie vermeldt voor de neerlegging van de conclusie (van de eerste verweerder), 
te  weten  april  2000,  om zijn  recht  op  herstel  van  de  schade  te  beperken,  en  er  kan 
evenmin rekening worden gehouden met de artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april  
1971, die betrekking hebben op de rechtsvordering tot betaling van de 'oorspronkelijke' 
vergoedingen en die te dezen niet van toepassing zijn.

9. Artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 december 1987 bepaalt dat de in artikel 
9 bedoelde bijslagen  worden  toegekend  vanaf  de eerste  dag van de maand waarin de 
aanvraag wordt ingediend.

Te dezen moet  derhalve  wellicht  rekening  worden  gehouden  met  de datum van  de 
aanvraag die is ingediend vóór (eisers) voorstel om een bijslag van 5 pct. toe te kennen, 
hetwelk door (de eerste verweerder) is verworpen, te weten 19 mei 1999.

10. Het Arbeidshof te Bergen heeft echter geoordeeld (5de k., 18 oktober 2002, Bull. 
Ass., 2003, p. 732) dat 'de verergering in de zin van artikel 9 van het koninklijk besluit 
van 10 december 1987 niet noodzakelijkerwijs samenvalt met de eerste onschuldige en 
betekenisloze symptomen van de aandoening. De datum waarop die bijslag wordt toege-
kend, moet samenvallen met de daadwerkelijke verergering van de reeds erkende blij-
vende arbeidsongeschiktheid'.

Het [arbeids]hof wil de partijen bijgevolg in staat stellen over die schijnbare tegenstel-
ling uitleg te verschaffen om zo de rechten van beide partijen te vrijwaren,  terwijl  de 
deskundige  de arbeidsongeschiktheid vanaf  12 september  1989 vaststelt  op 50 pct.  en 
vanaf 17 december 1993 op 100 pct.

Dat is des te meer het geval, daar (de eerste verweerder) hoger beroep heeft ingesteld 
tegen het vonnis van 30 juni 1997. Die procedure is thans gevoegd bij het huidige geschil, 
dat het dragen van een gipskraag en dus, indirect,  een verergering in verband met het 
ongeval in aanmerking weigert te nemen".

Grieven
1.1. Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 

1987, wordt een bijslag wegens verergering toegekend aan de getroffene wiens toestand 
als gevolg van het arbeidsongeval blijvend verergert  na het verstrijken van de termijn, 
bedoeld in artikel 72 van de wet, voor zover de graad van arbeidsongeschiktheid, na deze 
verergering, ten minste 10 pct. bedraagt. 

Luidens artikel 15, eerste lid, van hetzelfde koninklijk besluit, worden voor de onge-
vallen overkomen vóór 1 januari 1988 (zoals in dit geval), de voormelde bijslagen door 
eiser toegekend.

Artikel 69, eerste lid, van de wet van 10 april 1971, dat de openbare orde raakt, bepaalt 
dat de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen na drie jaar verjaart.

Die  verjaringstermijn  is  van  toepassing  op  de  rechtsvordering  tot  betaling  van  een 
bijslag wegens verergering, gegrond op de artikelen 9, eerste lid, en 15, eerste lid, van het 
koninklijk besluit van 10 december 1987, zoals in dit geval (zie infra, nr. 1.3.1).

Ze  gaat  in  op  het  ogenblik  waarop  het  recht  op  bijslagen  wegens  verergering  is 
ontstaan, dus op het ogenblik waarop de toestand van de getroffene verergert.
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1.2. Het bestreden arrest beslist bijgevolg definitief maar onwettig :
- dat er aan de getroffene (die een bijslag wegens verergering vordert),  geen enkele 

andere termijn wordt opgelegd om in rechte op te treden dan de termijn (van herziening), 
bedoeld in artikel 72 van de wet van 10 april 1971,

- dat de artikelen 69 en 70 van de wet  van 10 april 1971 betrekking hebben op de 
rechtsvordering  tot  betaling van  de 'oorspronkelijke'  vergoedingen  en  dat  zij  niet  van 
toepassing zijn op deze zaak, waarin het om bijslagen wegens verergering gaat (zie arrest, 
nrs. 6 en 8) (zie supra nr. 1.1).

1.3. Uit de overwegingen van het arrest volgt daarenboven :
1.3.1. dat de eerste verweerder de betaling, door eiser, van de bijslagen wegens vererge-

ring vorderde op grond van de artikelen 9, eerste lid, en 15, eerste lid, van het koninklijk 
besluit van 10 december 1987 (zie arrest, nr. 5);

1.3.2. dat de deskundige in zijn op 17 september 2003 neergelegd verslag de vererge-
ring, m.a.w. de arbeidsongeschiktheid, vaststelt op 50 pct. vanaf 12 september 1989, en op 
100 pct. vanaf 17 december 1993 (terwijl het vonnis van 6 mei 1981 een gedeeltelijke 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 10 pct. in aanmerking had genomen);

1.3.3. dat de appèlrechters dat deskundigenverslag bevestigen;
1.3.4.  dat  de eerste verweerder  de litigieuze vordering tot  betaling van de bijslagen 

wegens verergering tegen eiser had ingesteld op 19 mei 1999 voor de arbeidsrechtbank;
1.3.5. dat eiser een verergering van 5 pct. had aangenomen in de conclusie die hij op 28 

mei 2002 voor de appelrechters had neergelegd, na neerlegging van het eerste deskundi-
genverslag dat het beginpunt van de verergering op 5 mei 1999 en de arbeidsongeschikt-
heidsgraad op 50 pct. vaststelde;

1.3.6. dat het arbeidshof de heropening van het debat beveelt, opdat de partijen uitleg 
kunnen verschaffen over de data waarop de verergeringen zijn ingegaan, zoals deze door 
de  deskundige  en  op  grond  van  de  uiteenzetting  van  de  redenen  in  aanmerking  zijn 
genomen", dus alleen om de datum te bepalen met ingang waarvan de bedoelde bijslagen 
moeten worden toegekend overeenkomstig artikel  13 van het koninklijk besluit van 10 
december 1987, en niet om te bepalen of de rechtsvordering al dan niet verjaard is.

1.4. Het arbeidshof zegt voor recht dat de door de deskundige vastgestelde vererge-
ringen ten laste van eiser vallen. Die beslissing impliceert dat de appèlrechters impliciet 
maar zeker en definitief beslissen dat, enerzijds, de verergeringen respectievelijk dagte-
kenen van 12 september 1989 en van 17 december 1993 (zie supra, nrs. 1.3.2 en 1.3.3), en 
dat, anderzijds, de litigieuze rechtsvordering, ingesteld op 19 mei 1999, niet verjaard is.

Uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt nochtans dat er meer dan drie jaar 
verstreken  zijn  tussen,  enerzijds,  de  data  waarop  de in  aanmerking  genomen  vererge-
ringen zijn ingegaan, dus respectievelijk op 12 september 1989 en 17 december 1993, en, 
anderzijds, de datum waarop de litigieuze rechtsvordering is ingeleid, door het arbeidshof 
vastgesteld op 19 mei 1999.

Aangezien de driejarige verjaringstermijn is verstreken (op 12 september 1992 of op 
zijn minst op 17 december 1996), is het recht om nog bijslagen wegens verergering te 
vorderen, vervallen (artikel 69, eerste lid, van de wet van 10 april 1971). De bestreden 
beslissing  volgens  welke  de  litigieuze  rechtsvordering  niet  verjaard  is  en  de  door  de 
deskundige vastgestelde verergeringen ten laste van eiser vallen,  is bijgevolg niet naar 
recht verantwoord (zie supra nr. 1.1).

De toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 december 1987, dat de 
datum vaststelt met ingang waarvan de bijslagen moeten worden toegekend, is onderge-
schikt aan de voorwaarde dat het recht op de bijslagen niet vervallen is door verjaring.
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1.5. Het arbeidshof stelt vast dat eiser een verergering van 5 pct. had aangenomen in de 
conclusie die hij op 28 mei 2002 voor de appelrechters heeft neergelegd, na neerlegging 
van het eerste deskundigenverslag.

Die akte kan in dit geval de verjaring evenwel niet stuiten of schorsen overeenkomstig 
artikel 70 van de wet van 10 april 1971.

1.5.1. Ten eerste, die akte dagtekent van na de verjaring van de rechtsvordering (te 
dezen, 12 september 1992 of op zijn minst 17 december 1996), zodat ze de verjaring niet 
kon stuiten of schorsen.

1.5.2. Ten tweede, de voormelde akte dagtekent van na de neerlegging van het eerste 
deskundigenverslag, dat het beginpunt van de verergering vaststelde op 5 mei 1999 en het 
arbeidsongeschiktheidspercentage op 50 pct. (zie supra, n° 1.3.5), zodat ze de rechtsvor-
dering, die betrekking heeft  op andere verergeringen,  te weten de verergeringen die te 
dezen in aanmerking zijn genomen en die, volgens de vaststellingen van de appelrechters, 
respectievelijk op 12 september 1989 en op 17 december 1993 zijn ingegaan, niet kon 
stuiten of schorsen.

Het arbeidshof, dat niettemin beslist dat de litigieuze rechtsvordering niet verjaard is en 
dat de door de deskundige vastgestelde verergeringen ten laste van eiser vallen, schendt 
eveneens artikel 70 van de wet van 10 april 1971 (alsook de artikelen 69, eerste lid, van 
dezelfde wet, 9, eerste lid, en 15, eerste lid, van het koninklijk besluit van 10 december 
1987).

Conclusie
Artikel 69, eerste lid, van de wet van 10 april 1971, dat de openbare orde raakt, bepaalt 

dat de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen verjaart na drie jaar. Die verja-
ringstermijn is van toepassing op de litigieuze rechtsvordering tot betaling van een bijslag 
wegens  verergering,  gegrond  op  de  artikelen  9,  eerste  lid,  en  15,  eerste  lid,  van  het 
koninklijk  besluit  van  10  december  1987.  De termijn  gaat  in  op  het  ogenblik  dat  de 
toestand van de getroffene verergert (te dezen, op 12 september 1989, of op zijn minst op 
17 december 1993). Aangezien de driejarige verjaringstermijn verstreken is (te dezen op 
12 september 1992, of op zijn minst op 17 december 1996), is het recht om bijslagen 
wegens verergering te vorderen, vervallen (zie supra, nrs. 1.1 en 1.4).

Het bestreden arrest kon bijgevolg niet naar recht beslissen dat er aan de getroffene (die 
een bijslag wegens verergering vordert) geen andere termijn is opgelegd om in rechte op 
te treden dan de herzieningstermijn bedoeld in artikel 72 van de wet van 10 april 1971, dat 
de artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april 1971 betrekking hebben op de rechtsvorde-
ring tot betaling van de 'oorspronkelijke' vergoedingen en niet van toepassing zijn op deze 
zaak, waarin het om bijslagen wegens verergering gaat (zie arrest, nrs. 6 en 8) (schending 
van de artikelen 69, eerste lid, van de wet van 10 april 1971, 9, eerste lid, en 15, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 10 december 1987).

Daarenboven volgt uit de vaststellingen van het bestreden arrest : 1) dat er meer dan 
drie jaar verstreken zijn tussen,  enerzijds,  de data waarop de in aanmerking genomen 
verergeringen zijn ingegaan, en, anderzijds, de datum waarop de litigieuze rechtsvorde-
ring is ingeleid (zie supra, nr. 1.4) en 2) dat het feit dat eiser een verergering van 5 pct.  
heeft  aangenomen in de conclusie die hij op 28 mei 2002 voor de feitenrechters heeft 
neergelegd, de verjaring niet kan stuiten of schorsen overeenkomstig artikel 70 van de wet 
van 10 april 1971 (zie supra, nr. 1.5).

Op grond van de vaststellingen en van de onwettige overwegingen, zoals ze hierboven 
bekritiseerd worden,  konden de appelrechters niet wettig  1) de door eiser opgeworpen 
exceptie van verjaring verwerpen (schending van de artikelen 69, eerste lid, en 70 van de 
wet van 10 april 1971) en evenmin 2) voor recht zeggen dat de door de deskundige vast-
gestelde verergeringen in verband moeten worden gebracht met het arbeidsongeval van 16 
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februari 1970 en ten laste van eiser moeten vallen (miskenning van de artikelen 9, eerste 
lid, en 15, eerste lid, van de wet van 10 december 1987).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikelen 8, 9 en 579, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest
- oordeelt met name :
"G. Overige vorderingen.
(De eerste verweerder) vordert tevens verschillende andere veroordelingen van (eiser) 

zoals : dwangsommen, schadevergoedingen, geldboeten, enz.
Die vorderingen zullen door het [arbeids]hof onderzocht worden bij de heropening van 

het debat.
(De eerste verweerder) verzoekt op de terechtzitting mondeling tevens om een provisio-

neel voorschot. Hierop zal geantwoord worden in het volgende dictum".
- en "veroordeelt (eiser) nu al om, zolang de som van de verschuldigde bedragen niet 

vastgesteld is,  (aan de eerste verweerder)  bij voorraad en uiterlijk op 1 juni 2004 een 
bedrag van 2.000 euro te betalen om zijn gedane uitgaven gedeeltelijk maar spoedig te 
dekken".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
2.1.1. Uit de hierboven vermelde overwegingen van het bestreden arrest blijkt te dezen 

dat eisers veroordeling om aan de eerste verweerder bij voorraad een bedrag van 2.000 
euro te betalen, ook betrekking heeft op de litigieuze "overige vorderingen".

Zelfs al betreft het hier slechts een veroordeling bij voorraad en heeft ze slechts gedeel-
telijk betrekking op die overige vorderingen, ze impliceert dat het arbeidshof zich impli-
ciet  maar  zeker  en definitief  materieel  bevoegd  heeft  verklaard  om van die  litigieuze 
vorderingen kennis te nemen.

2.1.2. Eiser had in zijn "appelconclusie na nieuw deskundigenonderzoek", die hij neer-
gelegd had op de griffie van het Arbeidshof te Luik op 19 februari 2004, voor de appèl-
rechters betoogd :

"2.4. Overige vorderingen, dwangsom, schadevergoeding, enz.
Overwegende  dat  het  arbeidshof  niet  materieel  bevoegd is  om van die  vorderingen 

kennis te nemen (Cass., 9 december 2002, F.A.T./Tedesco)";
2.1.3. Het arbeidshof verantwoordt zijn beslissing niet regelmatig naar recht, in zoverre 

het eiser veroordeelt om aan de eerste verweerder bij voorraad een bedrag van 2.000 euro 
te betalen, waarbij die veroordeling ook, al was het maar gedeeltelijk, betrekking heeft op 
de litigieuze "overige vorderingen", en zijn uitspraak voor het overige aanhoudt en zich 
aldus  impliciet  maar  zeker  en  definitief  materieel  bevoegd  verklaart,  zonder  te 
antwoorden op de hierboven weergegeven conclusie van eiser, op grond waarvan hij voor 
de appèlrechters regelmatig betoogde dat het arbeidshof te dezen niet materieel bevoegd 
was om van die litigieuze vorderingen kennis te nemen (schending van artikel 149 van de 
Grondwet).

2.2. Tweede onderdeel
2.2.1. De volstrekte bevoegdheid, die bepaald wordt door het onderwerp van de vorde-
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ring, is van openbare orde.
2.2.2. Te dezen machtigt geen enkele wetsbepaling de arbeidsgerechten om kennis te 

nemen van een tegen eiser gerichte hoofdvordering, die gegrond is op een zaak die geen 
betrekking heeft op de vergoeding van schade voortkomende uit een arbeidsongeval (arti-
kelen 8, 9 en 579, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

2.2.3. Uit de hierboven vermelde overwegingen van het bestreden arrest blijkt te dezen 
dat de veroordeling van eiser om aan de eerste verweerder bij voorraad een bedrag van 
2.000 euro te betalen, tevens betrekking heeft op de litigieuze "overige vorderingen".

Ook al is die veroordeling slechts bij voorraad uitgesproken en heeft ze slechts gedeel-
telijk betrekking op die "overige vorderingen", ze impliceert dat het arbeidshof zich impli-
ciet  maar  zeker  en definitief  materieel  bevoegd heeft  verklaard  om van  die  litigieuze 
vorderingen kennis te nemen.

2.2.4. Uit de bewoordingen van het bestreden arrest kan evenwel niet worden afgeleid 
dat de "overige vorderingen", omschreven als "dwangsommen, schadevergoedingen, geld-
boeten, enz.", rechtsvorderingen zijn die al dan niet betrekking hebben op de vergoeding 
van schade voortkomende  uit  het  arbeidsongeval  en die al  dan niet  [vallen  onder]  de 
volstrekte bevoegdheid van het arbeidshof.

Bijgevolg stelt het bestreden arrest het Hof niet in staat zijn wettigheidstoezicht uit te 
oefenen op de bestreden beslissing, op grond waarvan het arbeidshof zich impliciet maar 
zeker en definitief materieel bevoegd verklaart om kennis te nemen van de voormelde " 
overige vorderingen".

Bijgevolg is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 
van de Grondwet).

2.2.5. Indien uit de bewoordingen van het arrest blijkt dat de litigieuze "overige vorde-
ringen", omschreven als "dwangsommen, schadevergoedingen, geldboeten, enz." rechts-
vorderingen zijn die geen betrekking hebben op de vergoeding van schade voortkomende 
uit het arbeidsongeval en die op één of meerdere andere gronden steunen, dan vallen die 
rechtsvorderingen in elk geval niet onder de volstrekte bevoegdheid van het arbeidshof 
(zie supra, nrs. 2.2.1 - 2.2.2).

Het arbeidshof, dat zich impliciet maar zeker en definitief materieel bevoegd verklaart 
om kennis te nemen van die litigieuze "overige vorderingen", hoewel geen enkele wetsbe-
paling het arbeidshof machtigt om kennis te nemen van die vorderingen, die niet tot zijn 
volstrekte bevoegdheid behoren, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht en schendt 
artikel  9  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  bijgevolg  de  artikelen  8  en  579,  3°,  van 
datzelfde wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Overwegende dat, luidens artikel 69, eerste lid, van de Arbeidsongevallenwet 

van 10 april 1971, de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen na drie 
jaar verjaart;

Dat die bepaling, ongeacht zijn benaming of zijn wijze van toekenning, van 
toepassing  is  op  alle  vergoedingen  die  krachtens  de  voormelde  wet  of  haar 
uitvoeringsbesluiten verschuldigd zijn door een verzekeraar of door het Fonds 
voor Arbeidsongevallen;

Overwegende  dat  artikel  9,  eerste  lid,  van  het  koninklijk  besluit  van  10 
december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidson-
gevallenwet van 10 april 1971, bepaalt dat een bijslag wegens verergering toege-
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kend wordt aan de getroffene wiens toestand als gevolg van het arbeidsongeval 
blijvend verergert na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 72 van de 
wet,  voor zover de graad van arbeidsongeschiktheid,  na deze verergering,  ten 
minste 10 pct. bedraagt;

Dat die bijslag wegens verergering een schadevergoeding is die verschuldigd 
is  krachtens  de  wet  van  10  april  1971  of  van  haar  uitvoeringsbesluiten,  en 
waarbij  de  aanvraag  van  die  bijslag  onderworpen  is  aan  de  verjaringsregels 
bepaald in de artikelen 69 en 70 van de wet van 10 april 1971;

Dat het arrest, dat het tegendeel beslist, die bepalingen schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Tweede middel
Beide onderdelen samen
Overwegende  dat  het  arrest,  dat  vaststelt  dat  de  eerste  verweerder  tevens 

verschillende  andere  veroordelingen  van  eiser  vordert,  zoals  dwangsommen, 
schadevergoedingen of geldboeten, beslist dat het arbeidshof die vorderingen zal 
onderzoeken bij het heropenen van het debat dat het beveelt;

Dat het eiser voor het overige veroordeelt om, zolang de som van de verschul-
digde bedragen niet is vastgesteld, een bedrag van 2.000 euro te betalen teneinde 
de  eerste  verweerder  in  staat  te  stellen  zijn  gedane  uitgaven  gedeeltelijk  te 
dekken, waarbij geenszins kan worden aangetoond dat ze, zelfs maar gedeelte-
lijk, samenvallen met het onderwerp van de vorderingen waarvan het arrest, om 
de voormelde overwegingen, het onderzoek uitstelt;

Dat  uit  die  overwegingen  van  het  arrest  niet  kan  worden  afgeleid  dat  het 
arbeidshof zich materieel bevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de 
vorderingen van de eerste verweerder betreffende de andere door hem gevraagde 
veroordelingen van eiser;

Dat beide onderdelen berusten op een onjuiste uitlegging van het arrest en dus 
feitelijke grondslag missen;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de aanvraag 

van een bijslag wegens verergering, ingediend op 19 mei 1999;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet  op artikel  68  van  de  wet  van 10 april  1971,  veroordeelt  eiser  in  de 

kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

12 december  2005 –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Plas  –  Grotendeels gelijkluidende  conclusie2 van  de  h.  Leclercq, 

2 Het openbaar ministerie concludeerde tot toepassing van artt.68 van de wet van 10 april 1971 en 
1111, 4de lid, van het G.W. Het arrest past alleen art.68 toe. 
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eerste advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Maes en Draps.

Nr. 663

3° KAMER - 12 december 2005

PENSIOEN — WERKNEMERS - UITKERING - VERKLARING

   Hij die weet of moest weten dat hij geen recht meer had op het gehele bedrag van een  
subsidie, vergoeding of toelage ten laste van de Staat, is verplicht dit te verklaren; de 
toepassing van die bepaling vereist dat aangetoond kan worden dat de persoon die de  
uitkering geniet, weet dat hij niet meer voldoet aan de toekenningsvoorwaarden ervan1 
(Art. 1, tweede lid, K.B. 31 mei 1933)

(M. T. R.V.P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.04.0172.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  17  augustus  2004 is 

gewezen door het Arbeidshof te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser  voert  in  zijn  verzoekschrift  twee  middelen  aan,  waarvan  het  eerste 

gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 21, § 3, inzonderheid eerste en derde lid, van de wet van 13 juni 1966 betref-

fende de rust- en overlevingspensioenen voor arbeiders,  bedienden,  zeevarenden onder 
Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden;

- artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 31 mei 1933, vóór de wijziging 
door de wet van 7 juni 1994 getiteld "koninklijk besluit betreffende de verklaringen te 
doen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen van elke aard, die geheel of 
gedeeltelijk ten laste van de Staat zijn", en, sinds die wijziging, "betreffende de verkla-
ringen af te leggen in verband met subsidies, vergoedingen en toelagen", zoals het van 
toepassing was zowel vóór als na de wijziging van dat artikel  door de wet van 7 juni 
1994;

- de artikelen 25 (zowel vóór als na de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 23 
december 1996) en 38 van het koninklijk besluit nr. 50 betreffende het rust- en overle-
vingspensioen voor werknemers;

- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;

1 Het O.M. concludeerde tot verwerping. Het meende m.n. dat het eerste onderdeel van het eerste 
middel feitelijke grondslag miste.
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- de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest zegt voor recht dat eiseres niet van bij de aanvang van haar brugpensioen een 

overlevingspensioen kon genieten en beslist vervolgens dat verweerder terecht een termijn 
van vijf jaar vastgesteld heeft voor de terugvordering van de ten gevolge van dat cumula-
tieverbod onverschuldigd betaalde bedragen, op de volgende gronden :

"b) De verjaring
Artikel 21, derde paragraaf, 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 [...] dat :

'De terugvordering van de ten onrechte uitbetaalde prestaties verjaart door verloop van 
zes maanden te rekenen vanaf de datum waarop de uitbetaling is gebeurd.

[...]
De in het eerste [...] lid vastgestelde termijn wordt op vijf jaar gebracht, wanneer de 

onverschuldigde sommen werden verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse 
of welbewust onvolledige verklaringen. Dit geldt eveneens ten aanzien van de sommen 
die ten onrechte werden uitbetaald wegens het niet afleggen, door de schuldenaar, van een 
verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende bepaling of die volgt uit 
een vroeger aangegane verbintenis';

[...] In een arrest van 25 april 1994 (Pas.,  1994, I,  401), heeft het Hof van Cassatie 
gepreciseerd dat 'de verjaringstermijn van zes maanden, bedoeld in [...] artikel (...) 21, 
derde paragraaf,  van  de wet  van 13 juni  1966,  [...]  tot  vijf  jaar  wordt  opgevoerd  ten 
aanzien van sommen die ten onrechte werden uitbetaald wegens het niet-afleggen, door de 
schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door een wets- of verordenende 
bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis; dat die verjaringstermijn van 
vijf  jaar  toepassing vindt  telkens als de onverschuldigde  betaling plaatsvindt  voor  het 
indienen van de verklaring waartoe de schuldenaar verplicht is, en de gegevens van die 
verklaring  de  mogelijkheid  zouden  hebben  geboden  geen  onverschuldigde  betaling  te 
doen';

Te dezen bepaalt artikel 38 van het koninklijk besluit nr. 50 [...] dat 'de bepalingen van 
het koninklijk besluit van 31 mei 1933, betreffende de aangiften inzake subsidies, vergoe-
dingen en toelagen van alle aard, welke geheel of gedeeltelijk ten laste komen van het 
Rijk, van toepassing zijn op de aangiften in verband met de uitkeringen bedoeld bij dit 
besluit';

Dat koninklijk besluit van 31 mei 1933 bepaalt in artikel 1, tweede lid, dat 'hij die weet 
(of moest weten [wijziging die van kracht is sinds 19 juli 1994, ten gevolge van de wet 
van 7 juni 1994]) dat hij geen recht meer heeft op het gehele bedrag van een subsidie, 
vergoeding of toelage, bedoeld in het eerste lid, verplicht is dit te verklaren';

Artikel 25 van voormeld koninklijk besluit van 24 oktober 1967 verbiedt de cumulatie 
van een overlevingspensioen met de werkloosheids- of brugpensioenuitkeringen;

[Eiseres] moest aldus het genot van die tweede uitkeringen aangeven. Zij kan zich niet 
verschuilen achter haar onwetendheid van de toepasselijke bepalingen, want zij is veron-
dersteld de wetten te kennen luidens het spreekwoord 'eenieder hoort de wet te kennen';

Indien [eiseres] de vereiste verklaring had voorgelegd, dan had [verweerder] niet het 
pensioen uitbetaald dat thans teruggevorderd wordt;

[...] De verjaringstermijn van vijf jaar is ook van toepassing op [eiseres];
c) Discriminatie met betrekking tot de verjaring :
[Eiseres] meent dat er dan sprake zou zijn van discriminatie, in zoverre de begunstigde 
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van uitkeringen die onverschuldigd betaald blijken te zijn, hoewel hij volstrekt te goeder 
trouw is, gewoonweg gelijkgesteld zou worden met degene die onverschuldigde sommen 
heeft verkregen door bedrieglijke handelingen of door valse of bewust onvolledige verkla-
ringen;

In een arrest van 19 november 2003 (rolnummer 2663) heeft het Arbitragehof beslist 
dat artikel 21, § 3, derde lid, laatste zin, van de wet van 13 juni 1966 betreffende de rust- 
en overlevingspensioenen voor arbeiders, bedienden, zeevarenden onder Belgische vlag, 
mijnwerkers  en  vrijwillig  verzekerden,  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  niet 
schendt;

Een nieuwe prejudiciële vraag is niet verantwoord;
Het argument van [eiseres] kan dus niet in aanmerking worden genomen".
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
In haar appèlconclusie betwist eiseres te dezen haar aangifteverplichting, of deze nu is 

voorgeschreven  bij  wet  of  verordening  dan  wel  volgt  uit  een  aangegane  verbintenis. 
Inzonderheid  wat  het  koninklijk  besluit  van  31  mei  1933  betreft,  betoogt  ze  dat 
verweerder moet aantonen dat zij wist of hoorde te weten dat zij geen recht meer had op 
een overlevingspensioen. Dat bewijs diende niet op absolute wijze te worden geleverd, 
door zich te verschuilen achter het spreekwoord 'iedereen hoort de wet te kennen', maar 
door acht te slaan op haar concrete situatie. Ze wijst er wat dat betreft op dat ze op zeer  
jonge leeftijd weduwe is geworden en vier kinderen diende op te voeden; dat ze vanaf 
1964 een overlevingspensioen genoot waarvan het bedrag, gelet op de bescheiden loop-
baan van haar echtgenoot, zeer beperkt was; dat zij, zodra het kon, bij de F.N. in dienst is 
getreden om geld te verdienen, wat haar, samen met haar overlevingspensioen, alleen in 
staat stelde in het levensonderhoud van haar gezin te voorzien en dat ze was ontslagen in 
het kader van een sociaal herstructureringsplan, waarbij zij nochtans al haar vertrouwen in 
haar  vakbondsafgevaardigden  had  gesteld.  Zij  wijst  er  tevens  op  dat  zij  dat  pensioen 
steeds subjectief in verband heeft gebracht met het overlijden van haar echtgenoot, dat zij 
niet behoorlijk Frans sprak en noch lezen noch schrijven kon.

Krachtens artikel 21, § 3, eerste lid, van de wet van 13 juni 1966, verjaart de terugvor-
dering van de ten onrechte uitbetaalde prestaties door verloop van zes maanden te rekenen 
vanaf de datum waarop de uitbetaling is gebeurd; uitzonderlijk wordt die termijn, over-
eenkomstig  het  derde lid  van  die  derde paragraaf,  op vijf  jaar  gebracht,  inzonderheid 
wanneer verweerder aantoont dat de sommen ten onrechte werden uitbetaald wegens het 
niet-afleggen,  door de schuldenaar, van een verklaring die is voorgeschreven door een 
wets- of verordenende bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis.

Voor de toepassing van die uitzondering is het niet voldoende dat overlevingspensi-
oenen, wegens uitbetaling van een werkloosheids- of brugpensioenuitkering, ten onrechte 
zijn uitbetaald en dat die onverschuldigde betaling kon zijn vermeden indien de pensioen-
gerechtigde had verklaard werkloosheids- of brugpensioenuitkeringen te ontvangen. Daar-
enboven moet verweerder, op wie de bewijslast rust (krachtens de artikelen 21, § 3, derde 
lid,  van  de wet  van  13 juni  1966,  1315 van  het  Burgerlijk  Wetboek en 870 van  het 
Gerechtelijk Wetboek), aantoont dat de gepensioneerde de plicht had die verklaring af te 
leggen krachtens een wets- of verordenende bepaling of krachtens een aangegane verbin-
tenis.

Artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 31 mei 1933, waarnaar artikel 38 
van het koninklijk besluit nr. 50 verwijst, verplichtte - vóór de wijziging ervan bij de wet 
van 7 juni 1994 - eenieder die wist dat hij geen recht meer had op het gehele bedrag van 
een subsidie, vergoeding of toelage, dit te verklaren. Sinds de wet van 7 juni 1994 wordt 
die verplichting tevens opgelegd aan eenieder die "moest weten" dat hij daarop geen recht 
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meer had.
De toepassing van dat artikel verplicht de rechter in concreto, in het licht van alle feite-

lijke omstandigheden van de zaak, na te gaan of de persoon wist dat hij geen recht meer 
had op een sociale prestatie of (sinds de wijziging ervan door de wet van 7 juni 1994) 
noodzakelijkerwijs bewust diende te zijn van het feit dat hij er geen recht meer op had.

Die tekst impliceert niet dat eenieder die geen recht meer heeft op een prestatie, veron-
dersteld is dit te weten of te moeten weten, aangezien eenieder de wet hoort te kennen, en 
ipso facto en in elk geval een fout heeft begaan door die verklaring niet af te leggen.

Het is dus niet voldoende dat een betaling onverschuldigd is verricht opdat de verja-
ringstermijn op vijf jaar wordt gebracht, wat elke reële draagwijdte zou ontnemen aan de 
regel volgens welke de terugvordering van het onverschuldigd betaalde in beginsel na zes 
maanden verjaart, en verweerder onwettig zou ontlasten van het bewijs dat die termijn 
uitzonderlijk op vijf jaar moet worden gebracht.

Het arrest stelt niet  vast  dat  eiseres reeds daarvoor  de verbintenis had aangegaan te 
verklaren dat zij dankzij haar brugpensioen werkloosheids-uitkeringen genoot.

Het arrest neemt in aanmerking dat eiseres wettelijk verplicht was het genot van haar 
werkloosheidsuitkeringen door brugpensioen te verklaren op grond van artikel 1, 1°, van 
het koninklijk besluit van 31 mei 1933.

Het arrest, dat verzuimt na te gaan of eiseres, gelet op de door haar aangevoerde feite-
lijke omstandigheden, wist  of (sinds de inwerkingtreding van de wet van 7 juni 1994) 
moest weten dat het genot van werkloosheids- of brugpensioenuitkeringen niet verenig-
baar  was  met  het  genot  van  het  overlevingspensioen,  miskent  de draagwijdte  van  de 
verklaringsverplichting, vervat in artikel 1, 1°, van het koninklijk besluit van 31 mei 1933, 
waarnaar artikel 38 van het koninklijk besluit nr. 50 verwijst, en verwart het bestaan van 
het onverschuldigd betaalde - wegens het cumulatieverbod, vervat in artikel 25 van het 
koninklijk besluit nr. 50 - en de voorwaarden waaraan de verjaring van de terugvordering 
van  dat  onverschuldigd  betaalde  moet  voldoen  (schending  van  alle,  in  het  middel 
bedoelde wettelijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 10, 11 en 159 van de 
Grondwet).

1.2. Tweede onderdeel
De artikelen 10 en 11 van de Grondwet  staan eraan in de weg dat categorieën van 

personen, die zich in situaties bevinden die, gelet op de betrokken maatregel, essentieel 
verschillend zijn, op dezelfde wijze behandeld worden zonder dat dit objectief en redelijk 
verantwoord wordt.

Indien artikel 21, § 3, van de wet van 13 juni 1966, samen gelezen met de artikelen 25 
en 38 van het koninklijk besluit nr. 50 en 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 31 
mei 1933, zo geïnterpreteerd moet worden dat, zodra een verklaring niet wordt gedaan, 
terwijl deze verklaring een onverschuldigde betaling had kunnen vermijden, de rechtsvor-
dering tot terugvordering van de onverschuldigd betaalde prestaties door verloop van vijf 
jaar  verjaart  aangezien  eenieder  de  wet  hoort  te  kennen,  dan  behandelen  die  samen 
gelezen  bepalingen  een  persoon  die  onverschuldigde  sommen  heeft  verkregen  door 
bedrieglijke  handelingen  of  door  valse  of  welbewust  onvolledige  verklaringen,  op 
dezelfde wijze als een persoon die een onverschuldigde betaling heeft verkregen omdat hij 
geen  verklaring  heeft  gedaan,  en  van  wie  in  concreto  niet  is  vastgesteld  dat  hij  kon 
verwachten dat hij ze zou moeten doen, wat dus betekent dat hij volstrekt te goeder trouw 
zou zijn. In die interpretatie zijn die samen gelezen bepalingen, in zoverre ze van toepas-
sing zijn op een persoon die zich in de tweede situatie bevindt, derhalve niet verenigbaar 
met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. Het arrest, dat niet vaststelt dat eiseres in 
concreto kon verwachten dat zij hoorde te verklaren dat zij werkloosheids- of brugpensi-
oenuitkeringen genoot, en niet uitsluit dat zij volstrekt te goeder trouw was, maar niet-



Nr. 663 - 12.12.05 HOF VAN CASSATIE 2497 

temin de artikelen 21, § 3, van de wet van 13 juni 1966, 25 en 38 van het koninklijk 
besluit nr. 50 en 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 toepast, schendt 
de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet,  alsook  artikel  159,  dat  de  rechter  verbiedt 
besluiten toe te passen die niet conform de wetten zijn.

IV. Beslissing van het Hof
Eerste middel
Eerste onderdeel
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres, die met "brugpensioen" was 

gegaan, sinds 10 april 1988 "op die grond zowel een werkloosheidsuitkering als 
een bijkomende uitkering geniet, die haar door haar [gewezen] werkgever wordt 
uitbetaald",  en beslist  dat  het  overlevingspensioen,  dat  ze sinds 1964 genoot, 
haar bijgevolg niet meer verschuldigd was krachtens artikel 25 van het konink-
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspen-
sioen voor werknemers; 

Overwegende dat artikel 21, § 3, derde lid, van 13 juni 1966 betreffende de 
rust-  en  overlevingspensioenen  voor arbeiders,  bedienden,  zeevarenden  onder 
Belgische vlag, mijnwerkers en vrijwillig verzekerden, bepaalt dat de terugvor-
dering van de ten onrechte uitbetaalde prestaties, die, krachtens het eerste lid van 
die paragraaf,  in  de regel  door  verloop  van zes  maanden verjaart  te  rekenen 
vanaf de datum waarop de uitbetaling is gebeurd, op vijf jaar wordt gebracht, 
wanneer de sommen onverschuldigd zijn betaald wegens het niet-afleggen, door 
de  schuldenaar,  van  een  verklaring  die  is  voorgeschreven  door  een  wets-  of 
verordenende bepaling of die volgt uit een vroeger aangegane verbintenis; 

Overwegende dat, krachtens artikel 38 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 
oktober 1967, de bepalingen van het koninklijk besluit van 31 mei 1933 betref-
fende de aangiften inzake subsidies, vergoedingen en toelagen van alle aard, die 
geheel of gedeeltelijk ten laste komen van het Rijk, van toepassing zijn op de 
aangiften in verband met de uitkeringen bedoeld bij dit besluit;

Overwegende dat de oorspronkelijke versie van artikel 1, tweede lid, van het 
voormelde koninklijk besluit van 31 mei 1933, bepaalde dat hij die weet dat hij 
geen  recht  meer heeft  op het  gehele  bedrag van een subsidie,  vergoeding  of 
toelage bedoeld in het eerste lid, verplicht is dit te verklaren; 

Dat die verplichting, ten gevolge van de wijziging van de wet van 7 juni 1994, 
is  uitgebreid tot  eenieder  die  moest  weten dat  hij  geen  recht  had op de hem 
toegekende prestatie;

Overwegende dat de toepassing van die bepaling, zowel in zijn oorspronke-
lijke als in zijn gewijzigde versie, vereist dat aangetoond wordt dat de persoon 
die de prestatie genoot, wist dat hij niet meer voldeed aan de toekenningsvoor-
waarden ervan;

Overwegende dat het arrest, om te beslissen dat "de verjaringstermijn van vijf 
jaar [bepaald in artikel 21, § 3, derde lid, van de wet van 13 juni 1966] [...] van 
toepassing is op [eiseres]", oordeelt dat "zij zich niet kan verschuilen achter haar 
onwetendheid  van  de  toepasselijke  bepalingen,  want  zij  is  verondersteld  de 
wetten te kennen luidens het spreekwoord 'eenieder  hoort de wet te kennen'", 
zonder te onderzoeken of uit de omstandigheden eigen aan de zaak blijkt dat zij 
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wist of moest weten dat ze geen recht meer had op het haar toegekende overle-
vingspensioen, de in het onderdeel aangewezen bepalingen schendt;

Dat het onderdeel gegrond is;
De overige grieven
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede onder-

deel van het eerste middel of van het tweede middel, die niet kunnen leiden tot 
ruimere cassatie;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vordering van eiseres, 

omschreven als tegenvordering, ontvankelijk verklaart;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

verweerder in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

12 december  2005 –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de  h.  Gosseries  –  Andersluidende  conclusie  van  de  h.  Leclercq,  eerste 
advocaat-generaal – Advocaten:  mrs. Oosterbosch en Gérard.

Nr. 664

3° KAMER - 12 december 2005

1º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - 
BEDIENDE - TOEPASSELIJKE WETSBEPALING

2º RECHTSMISBRUIK - BEGRIP

3º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - 
BEDIENDE - RECHTSMISBRUIK - BEGRIP

4º ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — WILLEKEURIG ONTSLAG - 
BEDIENDE - BEROEP - KINDERVERZORGSTER - RECHTSMISBRUIK

1º Art. 63, Arbeidsovereenkomstenwet, dat betrekking heeft op het willekeurig ontslag van 
een  arbeider,  is  niet  van  toepassing  op  de  bedienden1.  (Art.  63, 
Arbeidsovereenkomstenwet) (Impliciete oplossing).

2º  Rechtsmisbruik  kan  ontstaan  door  de  uitoefening  van  een  recht  op  een  wijze  die  
kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een  
voorzichtig en bedachtzaam mens2 (Art. 1134, derde lid, B.W.; algemeen beginsel van 
rechtsmisbruik)

1 Cass., 5 sept. 2005, AR S.04.0177.F, nr.407.
2 Cass., 16 dec. 1982, A.C.,  1982-83, nr 231; 6 april  1984, AR 3998, nr 456; 10 juni 2004, AR 
C.02.0039.N, nr 315, met concl. adv.-gen. met opdracht THIJS.
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3º Het rechtsmisbruik dat het ontslag van een bediende aantast, kan, zelfs als het ontslag  
gegrond zou zijn op redenen die verband houden met het - zelfs niet foutieve - gedrag 
van een bediende of met de noodwendigheden van het werk, ontstaan uit de uitoefening  
van  het  ontslagrecht  op  een  wijze  die  de  grenzen  te  buiten  gaat  van  de  normale 
uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam mens3  (Art. 1134, derde 
lid, B.W.; algemeen beginsel van rechtsmisbruik)

4º Het ontslag van een kinderverzorgster, die gegrond is op de lichtzinnige aantijging van 
feiten die op kinderen zouden zijn gepleegd en die als mishandeling worden omschreven,  
terwijl die feiten niet bewezen zijn, vormt een willekeurig ontslag.  (Art. 1134, derde lid, 
B.W.; algemeen beginsel van rechtsmisbruik)

(INTERCOMMUNALE DES MODES D'ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS, burgerrechtelijke vennootschap in de vorm 
van een coöperatieve vennootschap met besloten aansprakelijkheid T. C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.05.0035.F)

I. Bestreden beslissingen
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 14 februari 2002 en 23 

november 2003 zijn gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddel
Eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, inzonderheid derde lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, inzonderheid 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel, volgens hetwelk de rechter gebonden is door de conclusies 

van de partijen en slechts binnen de grenzen ervan uitspraak kan doen, beschikkingsbe-
ginsel genaamd;

- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- algemeen beginsel van rechtsmisbruik.
Aangevochten beslissingen
Het arbeidshof stelt in het arrest van 14 februari 2002 vast dat verweerster, aangenomen 

in de hoedanigheid van kinderverzorgster in een van eiseres' kinderdagverblijven,  door 
laatstgenoemde zonder opzeggingstermijn is ontslagen bij brief van 18 juni 1998, na op 
10 juni 1998 uit de dienst te zijn verwijderd wegens feiten van mishandeling die "herhaal-
delijk"  op  kinderen  zijn  gepleegd,  waarbij  twee  precieze  feiten  in  de  brief  vermeld 
worden, en dit als gevolg van een proefschrift van een stagiaire die met verweerster had 
samengewerkt; dat het bestreden vonnis, gewezen door de Arbeidsrechtbank te Namen op 
5 oktober 1999, eiseres veroordeelt om verweerster een vergoeding wegens beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst te betalen, op grond dat eiseres "reeds meer dan drie dagen 
voldoende  kennis  had van  de feiten  toen zij  het  ontslag gaf",  maar  de vordering van 
verweerster om eiseres te veroordelen tot betaling van een vergoeding wegens misbruik 
van het ontslagrecht verwerpt, 

3 Zie C.-E. CLESSE, Le licenciement abusif, Etudes pratiques de droit social - 24, Brussel, 2005, nr 
217.
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en vermeldt, in datzelfde arrest, met name 
"Dat  [verweerster]  is  ontslagen  om een  dringende  reden,  op  grond  van  feiten  van 

mishandeling die zij herhaaldelijk op kinderen zou hebben gepleegd in de uitoefening van 
haar beroep; dat het duidelijk gaat om een ernstige beschuldiging, zeker als deze gericht is 
tegen een persoon die met kinderen moet werken;

Dat [eiseres] in de ontslagbrief erop wijst dat zij de kinderverzorgster uit de dienst had 
verwijderd om een onderzoek te kunnen voeren en aldus zekerheid te verkrijgen over de 
haar ter kennis gebrachte feiten;

Dat het betrokken onderzoek bestond in het verhoor van de schooldirecteur, de leraar 
en de stagiaire, zonder dat de ouders van de kinderen, de collega's van [verweerster] of het 
medisch personeel van het kinderdagverblijf zijn ondervraagd en van de situatie zelfs niet 
op de hoogte zijn gebracht;

Dat de eerste rechter de vordering tot betaling van de opzeggings-vergoeding alleen 
maar heeft toegewezen omdat de termijn van drie dagen niet was nageleefd;

Dat de toegekende - en intussen betaalde - vergoeding de door het onregelmatig ontslag 
veroorzaakte schade dekt;

Dat  zij  evenwel  niet  de  randschade  dekt  die  [verweerster]  met  name  zou  hebben 
geleden  door  de  telastlegging  van  als  mishandeling  omschreven  feiten,  hoewel  die 
beschuldigingen niet bewezen waren, door de bekendmaking ervan en de lichtzinnigheid 
waarmee de beslissing werd genomen;

[...]
Dat wanneer  een bediende ontslagen wordt  om een zo ernstige reden als feiten van 

mishandeling,  het  voor  de  werkgever  niet  voldoende  is  aan  te  voeren  dat  die  feiten 
gebleken zijn voor een onderzoeksjury om zijn beslissing te verantwoorden, maar moet 
hij daarenboven ook de echtheid van de gemaakte verwijten aantonen, aangezien zij de 
eer van de bediende ernstig aantasten;

Dat de beslissing pas genomen kon worden nadat de werkgever zoveel mogelijk inlich-
tingen had ingewonnen om de informatie die hem ter kennis was gebracht te bevestigen; 
dat het verhoor van de aanwezige collega's de werkgever aldus had kunnen sterken in zijn 
overtuiging van de zwaarwichtigheid van de feiten of integendeel een reden was geweest 
om ze te relativeren;

Dat [eiseres] weliswaar geen volledig onderzoek had hoeven te voeren, maar dat het 
ontbreken van een onderzoek naar de echtheid en de zwaarwichtigheid van de feiten een 
fout  kan opleveren die  schade kan  berokkenen  als naderhand blijkt  dat  deze niet  zijn 
aangetoond en als, zoals te dezen, de eer van de bediende is aangetast, al is daar niet te 
veel ruchtbaarheid aan gegeven;

Dat [eiseres], daarenboven, zonder intern onderzoek (collega's, ouders, artsen) voor de 
stagiaire partij kiest en zo in feite de schijn heeft willen hooghouden ten aanzien van de 
personen die de verdediging van een proefschrift hebben bijgewoond, en dit ten koste van 
[verweerster] in het algemeen klimaat van de witte marsen als nasleep van een inmiddels 
triestig berucht dossier;

Dat de mishandeling niet bestaat in het vastbinden van een kind op een stoel met een 
sjaal, maar in het gewelddadig optreden, zoals bijvoorbeeld wanneer de sjaal zo wordt 
aangespannen dat het kind er fysisch onder lijdt;

Dat dit ook het geval is wanneer een lepel in de mond van een kind wordt geduwd; dat 
het woord 'brutaal',  zoals de stagiaire het vermeldt, echter kan laten vermoeden dat de 
kinderzorgster het kind had kunnen verwonden door het aanwenden van geweld;

Dat de betrokken ouders voor het overige benadrukken dat er geen geweld is aange-
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wend;
Dat mishandeling niet kan bestaan in het feit dat het kind verplicht wordt het hem opge-

diende voedsel op te eten; dat de ouders van Y. in februari 2000 een verklaring hebben 
opgesteld waarin zij schrijven dat hun kind die kinderverzorgster zo apprecieerde dat zij 
ervan overtuigd zijn dat [verweerster] zich nooit aan mishandeling schuldig heeft kunnen 
maken;

Dat de ouders van F. getuigen dat hun zoon onstuimiger was in februari (1998) en dat 
zij steeds gewenst hebben dat hun zoon zou leren de duidelijk aangegeven grenzen en 
voorschriften te respecteren en dat zij op de hoogte waren gebracht van het feit dat F. was 
vastgebonden  ('je  hebt  me  dat  toen  gezegd')  en  dat  zij  die  handelwijze  goedgekeurd 
hebben ('ik was er zelf heel tevreden mee'); dat rekening moet worden gehouden met het 
feit dat, in het kinderdagverblijf,  de kinderen, zelfs de jongsten onder hen, niet op hun 
stoel vastgebonden worden wanneer ze eten, terwijl ze thuis meestal met een harnas vast-
gemaakt worden om ze tijdens het eten stil te houden; dat de moeder van F. in haar brief 
van 28 juni 1998 voorts zinvolle overwegingen maakt waar elke ouder het eens mee zou 
zijn : 'Al die toenmalige, onschuldige gebeurtenissen hebben thans ongegronde proporties 
aangenomen. Het leven bestaat uit na te leven regels, uit toegestane en verboden zaken. F, 
V. en C. moeten de leefregels eerbiedigen. Zou een sjaal rond zijn middel F. getraumati-
seerd hebben?';

Dat opgemerkt moet worden dat de stagiaire zelf vermeldt dat [verweerster] F. vooraf 
gevraagd zou hebben op te houden met zijn voeten op tafel te stampen;

Dat de ouders weliswaar verklaren [verweerster] volledig te steunen, maar [eiseres] de 
door haar aangevoerde feiten mag bewijzen, waarvan sommige wel vaag zijn maar het 
ontslag kunnen rechtvaardigen indien ze juist blijken;

Dat het essentieel is te onderzoeken of er al dan niet daadwerkelijk brutaliteiten zijn 
begaan;

Dat aldus niet betwist  wordt dat het kind werd vastgebonden (vastgemaakt);  dat het 
noodzakelijk is de getuigen nader te doen toelichten of die handelwijze het kind heeft 
verwond of heeft kunnen verwonden, doordat zij gepaard ging met een zekere mate van 
geweld;

Dat  de  onderzoeken  die  het  [arbeids]hof  meent  te  moeten  verrichten,  licht  kunnen 
werpen op de verweten feiten en zullen toelaten ze te kenmerken als min of meer ernstige 
mishandeling, of gewoon als opvoedingsmaatregelen; dat het niet voldoende is te rappor-
teren wat  [verweerster]  op  10  juni  gezegd  zou hebben,  wat  een beoordelingsgegeven 
vormt, maar wel wat er met betrekking tot de verschillende, aan [verweerster] verweten 
feiten daadwerkelijk is gebeurd; dat de rechtstreekse getuigen van de feiten dus eveneens 
gehoord zullen moeten worden;

Dat de aan de getuigen te stellen vragen dus opnieuw geformuleerd moeten worden;
Dat als [verweerster] haar ontslag heeft ingediend, wat zij betwist, dat voorstel [eiseres] 

heeft kunnen overtuigen van de (betrekkelijke) ernst van de verweten feiten;
Dat  evenwel,  en  gelet  op  het  ogenschijnlijk  goedaardige  karakter  van  de  verweten 

feiten, een blaam of een waarschuwing van de directie misschien had volstaan als zij de 
herhaling van dergelijke feiten wenste te voorkomen;

Dat het ontslag, dat daarenboven om een dringende reden is gegeven,  op het eerste 
gezicht  buiten  verhouding  staat  tot  de  twee  betrokken  feiten,  tenzij  de  onderzoeken 
uitwijzen dat er sprake is van een algemeen gewelddadig optreden ten aanzien van de 
kinderen; dat het in dat geval echter onbegrijpelijk is dat de ouders hun steun hebben 
betuigd;

Dat  het  [arbeids]hof  niettemin  weigert  om een  standpunt  in  te  nemen  voordat  het 
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voldoende kennis van de feiten heeft verkregen op grond van een verhoor van de betrok-
kenen en een zorgvuldig onderzoek van de feiten;

Dat de partijen vervolgens tegenspraak zullen voeren over de ware toedracht van de 
feiten en over de schade;

Dat, met name, de gevolgen, voor [verweersters] gezondheid, van de beslissing om niet 
zomaar te ontslaan maar te ontslaan wegens mishandeling, schade zijn die vergoed kan 
worden,  voor  zover  haar  uiteraard  geen  enkel  feit  van  mishandeling  kan  worden 
verweten", en geeft eiseres, nog steeds in datzelfde arrest, de toelating om volgende feiten 
te bewijzen :

"1)  [Verweerster] heeft  een lepel met  voedsel brutaal in de mond van de kleine Y. 
geduwd en heeft hem, ondanks zijn gehuil, verboden het terug uit te spuwen;

2) [Verweerster] heeft de kleine F. op een stoel vastgebonden omdat hij lawaai maakte;
3)  Dit  zijn  geen  alleenstaande feiten,  ze  hebben zich herhaaldelijk  ten aanzien van 

andere kinderen voorgedaan;
4) Op 16 juni 1998 heeft  [verweerster],  die zich bewust  was van de ernst  van haar 

gedrag, haar ontslag bij de directie ingediend".
Vervolgens veroordeelt  het  arbeidshof eiseres bij  arrest  van 23 november 2004,  dat 

gewezen is na de verhoren, om aan verweerster een bedrag van twaalfduizend vijfhonderd 
euro in hoofdsom te betalen, "wegens misbruik van het ontslagrecht", inzonderheid om de 
volgende redenen :

"Uit de onderzoeken blijkt dat er geen enkel geweld is aangewend;
Het eerste feit, dat na het verhoor van de stagiaire tot juistere proporties was herleid, 

vormt noch een fout die de beëindiging rechtvaardigt, noch mishandeling. [Verweerster] 
heeft zich gedragen als een mama die wenste dat haar kind zijn maaltijd zou opeten;

Het tweede feit is helemaal niet zwaarwichtig en verdiende ten hoogste een waarschu-
wing indien [eiseres] wenste dat deze manier van optreden zich niet meer in haar instel-
ling zou herhalen. Gelet op de omstandigheden (talrijke waarschuwingen aan het kind, 
voeten vastgebonden met een sjaal en dus zonder risico op verwondingen, bewegingen die 
een gevaar betekenden voor het kind en voor de andere kinderen die aan dezelfde tafel 
aten), kan dit feit als relatief onschuldig worden aangemerkt;

Hoewel dergelijk gedrag als ongeschikt beschouwd kan worden, al werd het kind met 
een sjaal (en niet met een touw) vastgemaakt, kan dit feit in geen geval een ontslag en nog 
minder het ontslag om een dringende reden, wegens feiten van mishandeling, rechtvaar-
digen;

De verklaringen van de inspecteur hebben het [arbeids]hof niet overtuigd.  Enerzijds 
zou het harnas slechts geoorloofd zijn indien het kind in een hoge stoel zou zitten. Ander-
zijds zou het kind op de grond moeten worden gelaten indien het zich verzet en niet wil 
eten. Hieruit zou dus afgeleid moeten worden dat indien een kind op een lage stoel zit om 
te eten en 'een driftbui heeft', de kinderverzorgsters het enkel op de grond moeten plaatsen 
en het zijn zin moeten geven terwijl ze de andere kinderen voeden. Door zo te handelen 
geven ze niet alleen toe aan het kind, dat snel begrijpt welk voordeel het hieruit kan halen, 
maar brengen ze het daarenboven in gevaar, aangezien het kan doen wat het wil, zonder 
dat de kinderverzorgsters, die zich met de andere kinderen bezighouden, het voortdurend 
in het oog kunnen houden. Is dit dan opvoeding? Is het niet beter niet inschikkelijk te zijn 
tegenover het kind, zonder het brutaal of slecht maar met vastberadenheid te behandelen ?

Het gaat hier om afwijkende opvattingen over opvoeding. Het staat [eiseres] vrij om in 
haar instelling haar eigen opvatting door te drukken, maar in dit geval moet ze de kinder-
verzorgsters (en de ouders) duidelijk inlichten en niet een kinderverzorgster om een drin-
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gende  reden  ontslaan  omdat  zij  zich  niet  naar  de  wens  van  [eiseres]  heeft  gedragen. 
Welnu, er is geen enkel reglement van inwendige orde voorgelegd of enige richtlijn in die 
zin uitgevaardigd, in elk geval niet vóór [verweersters] ontslag;

Geen enkel feit kon worden aangetoond, hoewel de inspecteur betoogde dat hem was 
gezegd dat er precedenten waren;

Bijgevolg heeft [verweerster] niet alleen geen enkele ernstige fout begaan maar is het 
ontslag daarenboven op het ogenblik zelf gegeven op grond van onbestaande feiten van 
mishandeling, en vormt het om die reden een willekeurig ontslag, gelet op de zwaarwich-
tigheid van de beschuldigingen;

[Eiseres] kan daarentegen niet worden verweten een overhaaste beslissing te hebben 
genomen, aangezien deze pas na de derde samenkomst tot stand is gekomen. Op de eerste 
samenkomst, die gehouden werd met het personeel van het kinderdagverblijf, konden de 
feiten niet worden bevestigd, behalve dat [verweerster] erkende dat er in het proefschrift 
wel degelijk over haar gesproken werd, maar haar uitleg werd niet gehoord. De tweede 
samenkomst  werd  met  de  stagiaire  en  met  haar  school  gehouden  en  de  derde  met 
[verweerster] en met de directie van [eiseres], in de ruime zin van het woord. De ouders 
en andere medewerkers hoeven niet noodzakelijkerwijs gehoord te worden, aangezien zij 
voor het overige geen verdere toelichtingen konden verstrekken. Tijdens hun verhoor door 
het [arbeids]hof hadden zij immers verklaard van niets te weten;

Het [arbeids]hof heeft in het voorgaand arrest reeds geoordeeld dat als [verweerster] 
haar ontslag heeft ingediend, dat voorstel [eiseres] heeft kunnen sterken bij haar beoorde-
ling van de (relatieve) zwaarwichtigheid van de verweten feiten. (Verweerster) heeft haar 
ontslag ontegenzeglijk aangeboden om te voorkomen dat ze zelf ontslagen zou worden, 
waardoor zij 'zou zijn gebrandmerkt', en heeft haar voorstel vervolgens ingetrokken, wat 
tot het ontslag heeft geleid. Dat feit kan de verantwoordelijkheid van de ontslaggevende 
werkgever wel verminderen maar verantwoordt het ontslag daarom nog niet. De werk-
gever moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en mag het ontslag op grond van feiten 
van mishandeling slechts geven indien die omschrijving met de waarheid van de feiten 
strookt. Dat is kennelijk niet het geval;

De  fout  van  [eiseres]  bestaat  erin  het  ontslag  om een  dringende  reden  te  hebben 
gegeven, op grond van uiterst zwaarwichtige feiten, terwijl ze onschuldig of op zijn minst 
toch onbeduidend zijn gebleken en in geen geval een dergelijk extreme beslissing recht-
vaardigden;

Zoals het [arbeids]hof reeds vermoedde op grond van de neergelegde dossiers, heeft 
[eiseres] partij gekozen voor de directrice van een ander kinderdagverblijf, die klacht had 
neergelegd ten gevolge van de verdediging van het proefschrift, voor de stagiaire die het 
had geschreven, voor haar school en voor de inspecteur van de"Office de la naissance et 
de  l'enfance".  Zij  heeft  verkozen  ten aanzien van al  deze personen de schijn  hoog te 
houden, en dit ten koste van [verweerster], in het algemeen klimaat van de witte marsen 
als nasleep van een berucht triestig dossier van kindermishandeling van een andere orde;

[...] In zijn voorgaand arrest heeft het [arbeids]hof geoordeeld dat de gevolgen van het 
ontslag op  grond  van  feiten  die  zo  zwaarwichtig  zijn  als  mishandeling  van  kinderen, 
aangemerkt kunnen worden als vergoedbare schade indien ze niet zijn bewezen, en dat de 
weerslag van een dergelijke ongegronde beschuldiging op de gezondheid deel uitmaakt 
van die vergoedbare schade".

Grieven
Het ontslag dat de werkgever geeft op grond van redenen die verband houden met het - 

zelfs niet foutieve - gedrag van de werknemer of met de noodwendigheden van het werk, 
vormt geen rechtsmisbruik. Het ontslag om een dringende reden vormt geen rechtsmis-
bruik alleen omdat  de werkgever  de zwaarwichtigheid  van  de aangevoerde  reden niet 
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aantoont.
De omstandigheid dat de schade van de werknemer ten gevolge van de onmiddellijke 

beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst, niet gedekt wordt door de forfaitaire vergoe-
ding, volstaat op zich niet om de veroordeling van eiser wegens rechtsmisbruik te verant-
woorden. Rechtsmisbruik vereist een fout van degene die het misbruik begaat, en die het 
recht - te dezen het ontslagrecht - uitoefent op een wijze die kennelijk de grenzen van de 
normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bedachtzaam mens te buiten 
gaat. Hoewel de werkgever niet lichtzinnig te werk mag gaan wanneer hij de werknemer 
om een dringende reden ontslaat en vooraf dus inlichtingen over de aangevoerde reden 
moet inwinnen, moet die verplichting niettemin op een redelijke wijze worden ingevuld, 
met name omdat de werkgever slechts over een korte termijn beschikt om de werknemer 
op de hoogte te brengen van zijn ontslag. De fout die de werkgever heeft kunnen begaan 
bij de beoordeling van de dringende reden, heeft op zich niet tot gevolg dat het ontslag is 
aangetast door rechtsmisbruik.

1. Eerste onderdeel
Uit  het  arrest  van  14  februari  2002  van  het  arbeidshof,  waarin  het  vermeldt  "dat 

[eiseres], daarenboven, zonder intern onderzoek (collega's, ouders, artsen) voor de stagi-
aire  partij  kiest  en zo in  feite  de schijn  heeft  willen  hooghouden  ten aanzien van  de 
personen die de verdediging van het getuigschrift hebben bijgewoond, en dit ten koste van 
[verweerster] in het algemeen klimaat van de witte marsen als nasleep van een inmiddels 
triestig berucht dossier", en uit het arrest van 23 november 2004, waarin het vermeldt dat 
"zoals het [arbeids]hof reeds vermoedde op grond van de neergelegde dossiers, [eiseres] 
partij heeft  gekozen voor de directrice van een ander kinderdagverblijf,  die klacht had 
neergelegd ten gevolge van de verdediging van het proefschrift, voor de stagiaire die het 
had geschreven, voor haar school en voor de inspecteur van de 'Office de la naissance et 
de  l'enfance'.  Zij  heeft  verkozen  ten aanzien  van  al  deze  personen  de schijn  hoog te 
houden, en dit ten koste van [verweerster], in het algemeen klimaat van de witte marsen 
als nasleep van een berucht dossier van kindermishandeling van een andere orde", kan 
worden  afgeleid  dat  het  ontslag verantwoord  wordt  door  een reden die  geen  verband 
houdt met het gedrag van de werknemer of met de noodwendigheden van het werk, en dus 
rechtsmisbruik oplevert. Op grond van die overwegingen werpt het arbeidshof een geschil 
op dat vreemd is aan de openbare orde, waarvan het bestaan door de partijen is uitge-
sloten, en heeft  het de oorzaak van de vordering gewijzigd,  aangezien verweerster die 
omstandigheid  nooit  heeft  aangevoerd  en  haar  vordering  dus  ook  nooit  daarop  heeft 
kunnen  gronden  (schending  van  artikel  1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  en 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd).

Daarenboven miskent het arbeidshof het recht van verdediging van eiseres, door die 
overweging in zijn eerste arrest van 14 februari 2002 te vermelden zonder vooraf de hero-
pening van het debat te bevelen om de partijen in staat te stellen hierover tegenspraak te 
voeren (miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging).

2. Tweede onderdeel
Uit  de  aangehaalde  overwegingen  van  beide  bestreden  arresten  blijkt  dat  de  twee 

precieze feiten die eiseres in haar ontslagbrief van 18 juni 1998 vermeldt,  volgens het 
arbeidshof wel niet zwaarwichtig genoeg zijn om de onmiddellijke beëindiging van de 
overeenkomst  te  verantwoorden  en niet  als  mishandeling kunnen  worden  aangemerkt, 
maar daarentegen wel zijn bewezen, betrekking hebben op het gedrag van verweerster en 
op haar werk, dat eiseres de beslissing om haar om een dringende reden te ontslaan wel " 
op het  ogenblik  zelf"  maar  na rijp  beraad heeft  genomen,  aangezien verweerster  acht 
dagen lang uit de dienst is verwijderd, eiseres eerst een verhoor heeft afgenomen van de 
schooldirecteur, van de professor en van de stagiaire die getuige was van de feiten, en 
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eerst verschillende samenkomsten heeft gehouden, met name met het personeel van het 
kinderdagverblijf. Wat dat betreft erkent het arrest van 23 november 2004 dat "de ouders 
en andere medewerkers niet noodzakelijkerwijs gehoord hoeven te worden", dat verweer-
ster, ten gevolge van de feiten, eiseres haar ontslag heeft aangeboden, alvorens het in te 
trekken, wat "[eiseres] heeft kunnen sterken bij [haar] beoordeling van de zwaarwichtig-
heid van de verweten feiten".

Het arbeidshof heeft in geen enkel arrest vastgesteld dat eiseres zich niet heeft kunnen 
vergissen in de betekenis, de draagwijdte - en dus de zwaarwichtigheid - van de aange-
voerde feiten.

Bijgevolg  heeft  het  arbeidshof  niet  wettig  kunnen  beslissen  dat  het  ontslag  van 
verweerster rechtsmisbruik vormt.

De omstandigheid dat niet is aangetoond dat verweerster soortgelijke feiten, zoals zij 
door eiseres in haar ontslagbrief zijn aangehaald, herhaaldelijk heeft gepleegd, ook al had 
de inspecteur  van  de  "Office  de la  naissance  et  de  l'enfance"  "betoogd  dat  hem was 
gezegd dat er precedenten waren" (arrest van 23 november 2004), en dat de door eiseres 
aangevoerde feiten van mishandeling door het arbeidshof als "zeer  zwaarwichtig"  zijn 
beoordeeld, terwijl ze "onschuldig of op zijn minst toch onbeduidend zijn gebleken en in 
geen geval een dergelijk extreme beslissing rechtvaardigden", kunnen wel de veroordeling 
van eiseres verantwoorden tot betaling van een vergoeding wegens beëindiging van de 
arbeidsovereenkomst (een kwestie die niet meer voor het arbeidshof gedebatteerd werd), 
maar zijn op zich, en gelet op de hierboven aangehaalde overwegingen, niet van dien aard 
dat ze verweersters ontslag het karakter van rechtsmisbruik verlenen.

Het arbeidshof heeft dus in elk bestreden arrest en inzonderheid in het arrest van 23 
november  2004,  dat  eiseres  veroordeelt,  het  wettelijk  begrip  'rechtsmisbruik'  miskend 
(schending  van  artikel  1134,  inzonderheid  derde  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  en 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van rechtsmisbruik).

IV. Beslissing van het Hof
Tweede onderdeel
Overwegende dat het rechtsmisbruik dat het ontslag van een bediende aantast, 

zelfs als het ontslag gegrond zou zijn op redenen die verband houden met het - 
zelfs niet foutieve - gedrag van een bediende of met de noodwendigheden van 
het werk, kan ontstaan uit de uitoefening van het ontslagrecht op een wijze die de 
grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voor-
zichtig en bedachtzaam mens;

Overwegende  dat  het  arbeidshof,  om de  in  de  bestreden  arresten  gegeven 
redenen die het middel aanhaalt en bekritiseert, in substantie oordeelt dat eiseres 
een fout heeft begaan door verweerster te beschuldigen van feiten die, gelet op 
haar beroep, uiterst zwaarwichtig waren, terwijl de feiten die het hof onaantast-
baar beoordeelt, volgens hem "onschuldig" of "op zijn minst onbeduidend zijn 
gebleken  en  in  geen  geval  een  dergelijk  extreme  beslissing"  als  het  ontslag 
"rechtvaardigden";

Dat het arbeidshof, door die feitelijke beoordeling van de omstandigheden van 
de zaak, hieruit wettig heeft kunnen afleiden dat het ontslag van verweerster door 
rechtsmisbruik is aangetast;

Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen;
Eerste onderdeel



2506 HOF VAN CASSATIE 12.12.05 - Nr. 664 

Overwegende dat de beslissing van het arbeidshof om eiseres jegens verweer-
ster  tot  schadevergoeding  te  veroordelen  wegens  het  rechtsmisbruik  dat  haar 
ontslag  aantast,  naar  recht  verantwoord  wordt  door  de  overwegingen  van  de 
bestreden arresten, die in het tweede onderdeel van het middel vergeefs bekriti-
seerd worden;

Dat het  onderdeel,  dat tegen de overtollige overwegingen van de bestreden 
arresten is gericht, niet tot cassatie kan leiden, derhalve zonder belang en dus niet 
ontvankelijk is;

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

12 december  2005 –  3°  kamer  –  Voorzitter:  de h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Storck –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Leclercq, eerste advo-
caat-generaal – Advocaten:  mrs. T'Kint en Draps.

Nr. 665

2° KAMER - 13 december 2005

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STEDENBOUW - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFUITSLUITINGSGROND - 
MOTIVERINGSVERPLICHTING VAN DE RECHTER

2º STEDENBOUW — ALLERLEI - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFUITSLUITINGSGROND - 
GEEN CONCLUSIE - MOTIVERINGSVERPLICHTING VAN DE RECHTER

1º en 2°  Bij  ontstentenis van een conclusie die in het bijzonder de toepassing van de 
strafuitsluitingsgrond bij een instandhoudingsmisdrijf inzake stedenbouw inroept, moet de 
strafrechter niet in het bijzonder zijn oordeel met betrekking tot de niet-toepassing van 
deze  uitsluitingsgrond  wegens  het  gelegen  zijn  van  de  constructie  in  een  ruimtelijk  
kwetsbaar gebied motiveren1.  (Art. 146, eerste en derde lid, Stedenbouwdecreet 1999).

(V.)

ARREST

(A.R. P.05.0688.N)

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

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

1 Het  in  het  arrest  gehanteerde  begrip  "strafuitsluitingsgrond"  moet  worden  verstaan  als 
"omstandigheid waarin er geen misdrijf is".
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Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef 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
1. Eerste middel
1.1. Eerste onderdeel
Overwegende dat artikel 146, eerste lid, 1°, 2°, 3°, 6° en 7°, Stedenbouwde-

creet  1999,  dat  de  wettelijke  bestanddelen  van  het  instandhoudingsmisdrijf 
bepaalt, geenszins vereist dat de wederrechtelijk opgerichte constructies gelegen 
zijn in een ruimtelijk kwetsbaar gebied; dat deze vereiste alleen bestaat voor de 
niet-toepassing  van  de  strafuitsluitingsgrond  van  artikel  146,  derde  lid,  dat 
bepaalt dat de strafsanctie voor het instandhouden van de inbreuken bedoeld in 
het eerste lid niet geldt voor zover de wederrechtelijk opgerichte constructies niet 
gelegen  zijn  in  een  ruimtelijk  kwetsbaar  gebied;  dat  bij  onstentenis  van  een 
conclusie  die  in  het  bijzonder  de  toepassing  van  deze  strafuitsluitingsgrond 
inroept, de strafrechter niet in het bijzonder zijn oordeel met betrekking tot de 
niet-toepassing  van  deze  uitsluitingsgrond  wegens  het  gelegen  zijn  van  de 
constructie in een ruimtelijk kwetsbaar gebied moet motiveren;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
1.2. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit het vergeefs aangevoerde 

eerste onderdeel dat zelfs bij onstentenis van conclusie die in het bijzonder de 
toepassing van de strafuitsluitingsgrond bepaald in artikel 146, derde lid, Steden-
bouwdecreet  1999  inroept,  de  rechter  zijn  oordeel  dienaangaande  in  het 
bijzonder moet motiveren;

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
2. Tweede middel
Overwegende  dat  de  appelrechters,  met  overname  van  de  redenen  van  het 

beroepen  vonnis,  een  effectieve  geldboete  die  zij  passend  achten,  uitspreken 
rekening houdend met de aard en de ernst van de feiten en het gunstig strafrech-
terlijk verleden van de eiser;  dat zij  aldus de redenen vermelden waarom het 
gevraagde uitstel wordt geweigerd;

Dat het middel feitelijke grondslag mist;
3. Derde middel
Overwegende dat de appèlrechters als gevolg van de in het middel bedoelde 

conclusie van eiser de dwangsom, door het beroepen vonnis bepaald op 500 euro 
per dag vertraging,  verlagen tot 125 euro per dag vertraging en aldus, zij  het 
gedeeltelijk,  gevolg geven  aan eisers  conclusie;  dat  zij  aldus  eisers  conclusie 
beantwoorden;
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Dat het middel feitelijke grondslag mist;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

13  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat:  mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 666

2° KAMER - 13 december 2005

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR 
KARAKTER - OPHEFFING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - 
HERSTELVORDERING

  De  opheffing  van  het  strafbare  karakter  van  het  misdrijf  van  instandhouding  inzake 
stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot 
gevolg; bij ontstentenis van anders luidende bepaling brengt deze wijziging niet mee dat  
de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de  
grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de 
herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was,  
daardoor  zijn  bevoegdheid  verliest1.  (Artt.  146,  derde  lid,  en  149,  §  1,  eerste  lid, 
Stedenbouwdecreet 1999).

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. V. e.a.)

 

Procureur-generaal M. De Swaef heeft in substantie gezegd:
 
1. De vraag die het Hof te dezen te behandelen krijgt is te weten of de strafrechter nog 

rechtsmacht heeft om een herstelmaatregel te bevelen wanneer een veroordeling wegens 
het  instandhouden  niet  meer  mogelijk  is  op  grond  van  artikel  146,  derde  lid, 
Stedenbouwdecreet  1999.  Volgens  deze bepaling geldt  geen  strafsanctie  behoudens in 
drie gevallen die, na het arrest 14/2005 van het Arbitragehof van 19 januari 2005, zijn 
herleid tot het enkele geval van instandhouding in ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

2.  In  de  literatuur  en  de  rechtspraak  is  de  vraag  gerezen  of  deze  bepaling  de 
constitutieve  bestanddelen  van  het  instandhoudingsmisdrijf  nader  omschrijft  zodat  het 

1 Zie de concl. van het O.M.
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decreet van 4 juni 2003 het strafbare karakter van de instandhouding, voor zover aan de 
negatief  geformuleerde  voorwaarde  is  voldaan,  opheft,  dan  wel  of  deze  bepaling  een 
strafuitsluitingsgrond bevat (zie hierover o.a. D. De Wolf, "Het strafrechtelijk onderzoek 
naar  het  milieumisdrijf"  in  A.  De  Nauw,  P.  Flamey  en  J.  Ghysels,  Milieustraf-  en 
Milieustrafprocesrecht,  Actuele  vraagstukken,  Larcier,  2005,  p.  269-270,  nr.  124  met 
verwijzingen). 

Het  verschil  tussen  beide  oplossingen  is  van  belang  voor  de  hangende 
strafvervolgingen. De invoering van een strafuitsluitingsgrond, die geen afbreuk doet aan 
de kwalificatie van de feiten als misdrijf, doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de 
strafrechter om te oordelen over de te bekwamer tijd ingestelde herstelvordering. 

In de zin van strafuitsluitingsgrond:
-V.  TOLLENAERE,  "Het  handhavingsbeleid  inzake  ruimtelijke  ordening  opnieuw 

gewijzigd", T.M.R. 2004, p. 7, nrs. 22-24.
-F.  VERBRUGGEN en I.  BORREMANS, "Afgelopen? Toch niet.  Bouwmisdrijven, 

verjaringstermijnen en rechtszekerheid na het decreet van 4 juni 2003", T.B.O. 2004, 25. 
In de zin van opheffing van de strafbaarstelling:
-M. BOES, "Verjaring van stedenbouwmisdrijven", R.W. 2003-04, 606 en 619.
-R. VEKEMAN, "De verjaring van de stedenbouwmisdrijven",  T. Gem. 2003, 237 en 

245.
-J. GHYSELS, "Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw. Afgeschaft of niet?" NjW 2004, 

1303-1306.
-S. LUST, "Stedenbouwstrafrecht: een status questionis", C.D.P.K. 2004, 523-525.
-P. FLAMEY, J. BOSQUET en F. JUDO, Handhavings- en verjaringsdecreet Ruimte-

lijke Ordening en Stedenbouw, o.a. p. 29-30, nrs. 47 en 49.
-D.  DE  WOLF,  "Het  strafrechtelijk  onderzoek  naar  het  milieumisdrijf"  in  A.  DE 

NAUW, P. FLAMEY en J. GHYSELS, Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht. Actuele 
vraagstukken, Larcier, 2005, p. 269-271, nr 124. 

Signaleren de discussie maar nemen geen standpunt in:
- G. DEBERSAQUES, "Handhaving" in B. HUBEAU en W. VANDEVYVERE (ed.) 

Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die keure, 2004, p. 827-828, nr. 
66.

- B. BOUCKAERT en T. DE WAELE, Ruimtelijke ordening en Stedenbouw in het 
Vlaamse Gewest, Brugge, Vanden Broele, 2004, p. 324, nr. 320. 

Ook het Arbitragehof liet de vraag uitdrukkelijk open; arrest nr. 14/2005 van 19 januari 
2005, overweging B.7, tweede alinea. 

De  tekst  van  art.  146  zou  enige  discussie  mogelijk  maken  omdat  het 
instandhoudingsmisdrijf, zoals voordien, eerst zonder restrictie wordt omschreven in het 
eerste lid en pas daarna in het derde lid wordt bepaald dat "de strafsanctie" in bepaalde 
gevallen "niet geldt". "Strafsanctie" is geen courante term. Het begrip wordt spontaan met 
de  "straf"  zelf  geassocieerd.  Maar  sanctie  betekent  in  het  algemeen  "middel  om  de 
naleving van een voorschrift af te dwingen" zodat, wanneer de klemtoon wordt gelegd op 
het element sanctie (en niet op het element straf), met strafsanctie even goed (en zelfs 
beter) de gehele strafbepaling kan worden bedoeld. 

De parlementaire voorbereiding laat hierover echter geen ruimte voor twijfel.  Steeds 
wordt erop gewezen dat het stedenbouwmisdrijf in de regel niet langer een voortdurend 
misdrijf kan zijn (wat de opheffing van de strafbaarstelling van de instandhouding impli-
ceert) (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/7, p. 7, 15) of wordt gesproken over de schrap-
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ping  van  de  strafbaarstelling  van  de  instandhouding  (Parl.  St.  Vl.  Parl.  2002-03,  nr. 
1566/1, p. 6, 7 en 9, nr. 1566/7, p. 9, 22, 26 en 38; zie ook nr. 1566/8, p. 4) Ook de Raad 
van State begreep de bepaling in die zin (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/4, p. 6). Zie 
ook het verslag van de bespreking in de plenaire vergadering (zitting 28 mei 2003, nr. 58, 
p. 22, 23, 35). 

3. Indien dus wordt aangenomen dat het decreet van 4 juni 2003 aan de instandhouding 
in de bedoelde gevallen het karakter van misdrijf heeft ontnomen, kan de rechtsmacht van 
de strafrechter met  betrekking tot  herstelvorderingen  die regelmatig aanhangig werden 
gemaakt vóór de inwerkingtreding van deze bepaling, worden gesteund op de oplossing 
van het arrest van 20 januari 2004 (A.R. P.03.1189.N). 

Het Hof overwoog alsdan "dat de opheffing van het strafbare karakter van de feiten 
alleen het verval van de strafvordering tot gevolg heeft, dat deze wijziging evenwel niet 
meebrengt dat deze feiten niet langer één fout zouden zijn, noch dat de strafrechter voor 
wie de burgerlijke vordering werd ingesteld op het ogenblik dat de feiten nog strafbaar 
waren, daardoor zijn bevoegdheid verliest".

Indien de oplossing van het arrest van 20 januari 2004 wordt gevolgd, rijst nog de vraag 
op  grond  van  welke  regels  de  strafrechter  de  gegrondheid  van  de  herstelvordering 
beoordeelt.  Kan de strafrechter  oordelen dat de handeling,  op het ogenblik waarop zij 
werd gesteld, door de wet strafbaar werd gesteld en bijgevolg een onrechtmatige daad 
uitmaakt, ook al werd de strafwet nadien opgeheven? Die oplossing zou impliceren dat de 
terugwerkende kracht  van de strafwet  alleen geldt  voor  de toepassing van de strafwet 
maar geen afbreuk doet aan de beoordeling van de herstelvordering. 

4. Vreemd genoeg hebben slechts weinig auteurs oog voor het toch wel  belangrijke 
probleem van het overgangsrecht. 

 Zie in de zin van onmiddellijk verval van de herstelvordering die alleen steunt op een 
niet langer strafbaar gestelde instandhouding: M. BOES, "Verjaring van stedenbouwmis-
drijven", R.W. 2003-04, p. 619, nr. 46. 

Zie  daarentegen  in  de  zin  van  behoud  van  de  herstelvordering,  op  grond  van  een 
interpretatie van het Arbitragehof-arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005; D. DE WOLF, 
"Het strafrechtelijk onderzoek naar het milieumisdrijf" in A. DE NAUW, P. FLAMEY en 
J. GHYSELS, Milieustraf- en Milieustrafprocesrecht. Actuele vraagstukken, p. 277, nr. 
131.  

Zie ook J. GHYSELS, "Instandhoudingsmisdrijf stedenbouw. Afgeschaft of niet?" NjW 
2004, p. 1305, nr. 8, die, wellicht op grond van het standpunt dat de herstelvordering deel 
uitmaakt  van de strafvordering,  ervan  uitgaat  dat  het  verval  van  de strafvordering het 
verval  van  de  herstelvordering  impliceert  maar  niet  het  verval  van  de  burgerlijke 
vordering die vóór de opheffing van de strafwet werd ingesteld. 

Zie  tenslotte  nog  G.  DEBERSAQUES,  "Stedenbouwmisdrijven;  instandhouding  en 
herstel. Fundamentele wijzigingen door het decreet van 4 juni 2005", T.R.O.S. 2003, p. 
227, nr. 45, die voorhoudt "Omdat de herstelvordering tot de strafvordering behoort, mag 
o.i. worden aangenomen dat ook wat de wijzigingen inzake de herstelvordering betreft, de 
nieuwe  regelgeving  onmiddellijk  effect  sorteert.  Zij  is  aldus  van  toepassing  op  alle 
herstelvorderingen die voor de inwerkingtreding van de nieuwe regeling zijn ontstaan en 
op die datum nog niet zijn verjaard krachtens de oude regelgeving".

5.  Uit  de parlementaire voorbereiding valt  niet af te leiden dat de decreetgever met 
zekerheid ervan uitging dat de opheffing van de strafbaarstelling "instandhouding" zou 
leiden tot een verval van reeds ingestelde herstelvorderingen..

In het eerste voorstel van decreet, neergelegd op 10 februari 2003 (Parl.  St. Vl.  Parl. 
2002-03, nr. 1566/1) werd bepaald;
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-schrapping van de strafbaarstelling van de instandhouding, tenzij het misdrijf gelegen 
is in ruimtelijk kwetsbaar gebied of voorkomt op een limitatieve en nominatieve lijst van 
stedenbouwmisdrijven (art. 4).

-verplichting van meerwaarde als herstelmaatregel voor misdrijven "gepleegd vóór 1 
januari  1995",  tenzij  het  misdrijf  voorkomt  op de limitatieve en nominatieve lijst  van 
stedenbouwmisdrijven (art. 5);

-een vermoeden van vergunning voor alle gebouwen opgericht vóór 31 december 1994 
(art. 7), volgens de commentaar bij dit artikel verdwijnt op die manier, na het heffen van 
de meerwaarde, de bouwovertreding als rechtsgrond voor strafrechtelijke vervolging. 

Wanneer het ging over een bouwmisdrijf, niet gelegen in ruimtelijk kwetsbaar gebied 
en niet  voortkomend  op de  lijst,  was  de instandhouding niet  strafbaar.  Toch ging  de 
decreetgever uit van de mogelijkheid dat de meerwaarde werd opgelegd voor "misdrijven 
gepleegd  vóór  1  januari  1995",  dit  zijn  gebouwen  opgericht  vóór  1  januari  1995.  De 
toelichting bevestigt dit; voor de op de lijst voortkomende misdrijven blijft instandhou-
ding strafbaar,  zodat de misdrijven  niet  verjaren en herstel  door middel  van de meer-
waarde uitgesloten is; "alle andere overtredingen worden maximaal geregeld door middel 
van het vorderen van een meerwaarde via een gerechtelijke procedure" (Parl. St. Vl. Parl. 
2002-03, nr. 1566/1, p. 5). Na betaling van de meerwaarde gold dan het vermoeden van 
vergunning (ibid). 

Voor bouwovertredingen na 1995 ging de decreetgever ervan uit dat meerwaarde niet 
op zijn plaats was, tenzij in niet-kwetsbare gebieden en voor kleine overtredingen. Dat 
zijn dus stedenbouwmisdrijven waarvoor de instandhouding niet langer strafbaar is. Maar 
als  de  herstelvordering  zou  vervallen  bij  verval  van  de  strafvordering  m.b.t.  het 
instandhoudingsmisdrijf,  zou  geen  herstelmaatregel  meer  mogelijk  zijn  voor  alle 
gebouwen waarvoor de werken beëindigd waren begin 1995.

In het geamendeerde voorstel (Parl.  St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/2, p. 6-7) werd de 
lijst geschrapt en werd een andere scharnierdatum vooropgesteld; 1 mei 2000, datum van 
inwerkingtreding van Stedenbouwdecreet 1999. 

Dirk Van Remoortel,  kamervoorzitter  van  de  correctionele  kamer  van  het  Hof van 
Beroep te Gent die zetelt in stedenbouwzaken, wees tijdens de hoorzitting (Parl. St. Vl. 
Parl.  2002-03, nr. 1566/3 dat verwijst  naar 1425/5, p. 25) erop dat "de voorstellen die 
louter betrekking hebben op de verjaring van de strafvordering (…) niet met zich mee 
(brengen) dat ook een tijdig instelde herstelvordering zou zijn verjaard volgens de vaste 
rechtspraak van het Hof van Cassatie".

Stephan De Taeye hield tijdens dezelfde hoorzitting daarentegen voor dat de afschaf-
fing van het instandhoudingsmisdrijf  zou leiden tot  een volledig verval  van de daarop 
gesteunde  herstelvordering  (Parl.  St.  Vl.  Parl.  2002-03,  nr.  1566/3  dat  verwijst  naar 
1425/5, p. 28 en vooral p. 29 met als conclusie; "Voor vele nog te vervolgen misdrijven 
van vóór 1 januari 1995 zal daarom geen meerwaarde meer kunnen worden opgelegd. 
Ook voor vele misdrijven van na 1 januari 1995 zal de verjaring dreigen"). De Taeye ging 
daarbij verder dan wat het voorstel  klaarblijkelijk beoogde. Enige vraag hierover werd 
niet gesteld. 

De Raad van State maakte in zijn advies over deze kwestie geen bijzondere opmerking. 
Integendeel, bij de bespreking van de vraag wat moet worden verstaan onder een voor 1 
januari  1995  gepleegd  misdrijf,  wees  de  Raad  erop  dat  het  gaat  om  voortdurende 
misdrijven, daarbij de vraag over het hoofd ziende of nog van voortdurend misdrijf kan 
worden gesproken indien de instandhouding niet langer strafbaar is (Parl.  St.  Vl.  Parl. 
2002-03, nr. 1566/4, p. 7, voetnoot 4). 

6. Na het advies van de Raad van State is er voor het eerst sprake van overgangsmaatre-
gelen. Het amendement nr. 9 (dat dan de tekst van het decreet geworden is) bevat die 
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"overgangsmaatregelen"  die  het  advies  van  de  Hoge  Raad  voor  het  Herstelbeleid 
betreffen. De toelichting bij het voorgestelde artikel 11 vat aan met de mededeling "Een 
aantal overgangsbepalingen waren over het hoofd gezien" (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr 
1566/5, p. 6). De overgangsmaatregel m.b.t. hangende zaken werd als volgt toegelicht. 
"Voor de reeds lopende vorderingen, waarvoor nog geen vonnis of arrest is geveld, kan de 
rechter souverein oordelen om al dan niet het advies in te winnen van de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid." 

Over  de vraag  wat  er  moet  gebeuren met  regelmatig  ingestelde  herstelvorderingen, 
wordt  echter  niets  expliciets  gezegd,  ook niet  tijdens de bespreking in  de Commissie 
(Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/7, zie vooral p. 20-21) dat handelt over de "behande-
ling van de bouwmisdrijven tussen 1 januari 1995 et 1 mei 2000").  

Indirect  blijkt  wel, zoals blijkt  uit de "overgangsmaatregel",  dat de "waarborg" voor 
"oude" bouwmisdrijven (vóór 1 mei 2000) lag in de Hoge Raad. De Minister verklaarde 
o.a.: "Voor de bouwmisdrijven die dateren van vóór 1 mei 2000 is een belangrijke rol 
weggelegd voor de Hoge Raad voor het Herstelbeleid" (Parl.  St. Vl.  Parl. 2002-03, nr. 
1566/7, p. 22) en "bouwmisdrijven uit het verleden (moeten) op een objectieve en aange-
paste wijze (…) worden behandeld, waarbij ook rekening wordt gehouden met de tijds-
geest  binnen dewelke die bouwinbreuk werd gepleegd. (…). Retroactieve zaken zullen 
worden  beoordeeld door  de Hoge  Raad voor  het  Herstelbeleid.  Voor bouwmisdrijven 
vanaf  1  mei  2000 geldt  in  principe de  nultolerantie"  (Parl.  St.  Vl.  Parl.  2002-03,  nr. 
1556/7, p. 23) en nog; "Het moet volgens de minister de ambitie van de decreetgever zijn 
om een streep te trekken onder het verleden (…). De Hoge Raad zal zich uitspreken over 
dossiers uit het verleden en moet daarbij instaan voor de nodige interpretatie en motive-
ring en het opbouwen van een jurisprudentie terzake" (Parl.  St.  Vl.  Parl.  2002-03,  nr. 
1566/7, p. 32). 

De  indiener  van  het  voorstel,  Patrick  Lachaert,  verklaarde  ook,  na  te  hebben 
uiteengezet  dat  een  vermoeden  van  vergunning  geldt  voor  constructies  die  werden 
gebouwd vóór de definitieve vaststelling van de gewestplannen. "Er kunnen wel strafbare 
feiten  zijn  bij  constructies  die  gebouwd  zijn  na de definitieve  totstandkoming  van  de 
gewestplannen van het gebied waarin ze zijn gelegen. Voor de periode tussen 1977-1979 
(definitieve  vaststelling  van  de  gewestplannen)  tot  1  mei  2000  heeft  het  decreet  een 
duidelijk doel voor ogen. Vanaf 1 mei 2000 geldt de zogenaamde nultoleranties" (Parl. St. 
Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/7, p. 24). Wat is dat "duidelijke doel"? Is dat niet alleen de 
meerwaarde en de Hoge Raad voor het Herstelbeleid? Dat hangende herstelvorderingen 
zouden vervallen, werd immers nooit uitdrukkelijk als doel vooropgesteld. 

Tijdens  de  bespreking  werd  doorgedacht  over  een  verbouwing  van  een  woning  in 
gewoon agrarisch gebied in 1973 waarbij, in strijd met de vergunning, drie woongelegen-
heden  i.p.v.  één  werden  ingericht  maar  zonder  wijziging  van  het  bouwvolume.  Geen 
ruimtelijk  kwetsbaar  gebied,  geen  onaanvaardbare  stedenbouwkundige  hinder  en geen 
ernstige inbreuk op de essentiële stedenbouwkundige voorschriften, dus geen strafbaar-
heid van de instandhouding. Niettemin in dergelijke gevallen kan er een oplossing komen 
via de meerwaarderegeling … (Parl. St. Vl. Parl., 2002-03, nr. 1566/7, p. 34). 

7. Wat kan hieruit worden besloten?  
 Op grond van art. 198 bis Stedenbouwdecreet waarbij de rechter ingediende vorde-

ringen voor inbreuken die dateren van voor 1 mei 2000 alsnog kan voorleggen voor eens-
luidend advies aan de Hoge Raad voor het herstelbeleid kan m.i. worden afgeleid dat de 
decreetgever niet heeft gewild dat regelmatig ingestelde herstelvorderingen, gegrond op 
een instandhoudingsmisdrijf,  wegens het verval van de strafvordering eveneens zouden 
vervallen. 

De  beslissing  van  de appelrechters  dat  er  geen  aanleiding is  om in te  gaan  op de 
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herstelvordering in zoverre geënt op feiten van instandhouding is dan ook niet naar recht 
verantwoord. 

Het cassatieberoep is in die mate gegrond. 
Conclusie  :  vernietiging  met  verwijzing  wat  de  beslissing  over  de  herstelvordering 

betreft. 

ARREST

(A.R. P.05.0693.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het arrest,  op 13 april 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel  voor.  Die memorie is  aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof 
A. Tweede onderdeel 
Overwegende dat de in artikel 149, § 1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 

bedoelde  herstelmaatregelen  een  civielrechtelijk  karakter  hebben;  dat  zij  als 
bijzondere vorm van vergoeding of teruggave ertoe strekken een einde te maken 
aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor 
het algemeen belang wordt geschaad;

Overwegende dat de opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van 
instandhouding alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering 
tot gevolg heeft; dat, bij ontstentenis van anders luidende bepaling, deze wijzi-
ging  evenwel  niet  meebrengt  dat  de  instandhouding,  die  strafbaar  was  in  de 
periode waarin zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een 
herstelvordering,  noch  dat  de  strafrechter  voor  wie  de  herstelvordering  werd 
ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, daardoor zijn 
bevoegdheid verliest; 

Overwegende dat de appelrechters hun oordeel dat "in zoverre gesteund (...) op 
de beweerde wederrechtelijke instandhouding (...) er geen aanleiding bestaat (...) 
nog in te gaan (op herstelvordering)", niet naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel gegrond is;
B. Eerste onderdeel
Overwegende dat het eerste onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, 

geen antwoord behoeft;

OM DIE REDENEN,

HET HOF,
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Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de herstel-
vordering;

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

Veroordeelt de verweerders in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

13  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat:  mr. Geinger.

Nr. 667

2° KAMER - 13 december 2005

1º STEDENBOUW — ALLERLEI - CONSTRUCTIES GEBOUWD VÓÓR DE ALLEREERSTE, 
DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET GEWESTPLAN - VERMOEDEN VAN VERGUNNING - TOEPASSING

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET - GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - BESCHERMDE PERSOON - GEVOLG

1º De strafrechter dient toepassing te maken van de regel dat de constructies waarvan 
door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding  
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van  
de stedenbouw, maar die dateren van vóór de allereerste, definitieve vaststelling van het  
gewestplan  waarbinnen  zij  gelegen  zijn,  vermoed  worden  te  zijn  vergund  indien  de  
overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen,  
zoals  door  middel  van  een  goedgekeurd  bouwplan,  een  proces-verbaal  of  een  
bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht, nu dat statuut bestaat 
onafhankelijk van en voorafgaand aan de vermelding ervan in het vergunningenregister  
of  het  ontwerp  ervan1.  (Artt.  96,  §  4,  tweede  lid,  en  191,  §  1,  zesde  lid, 
Stedenbouwdecreet 1999).

2º Nu de artikelen 10 en 11, Grondwet de bescherming beogen van de burgers en niet van 
de  overheid  kan  de  gewestelijk  stedenbouwkundig  inspecteur  als  orgaan  van  de 
uitvoerende macht  zich  niet  beroepen op een eventuele miskenning van rechten die 
voormelde artikelen alleen aan de burgers geven zodat er geen reden is tot het stellen 
van prejudiciële vragen.. 

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. L.)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef  
 
Het dossier doet de vraag rijzen naar het “vermoeden van vergunning” in de artikelen 

96 en 191 Stedenbouwdecreet 1999. 
Het  oorspronkelijke  ontwerp  van  het  latere  decreet  van  18  mei  1999 bevatte  geen 

bepaling over een vermoeden van vergunning. 
Volgens  het  oorspronkelijk  voorgestelde  artikel  96 bevat  het  vergunningenregister 

1 Zie de concl. van het O.M.
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allerlei gegevens per kadastraal perceel, o.a. de gebouwen en constructies die erop staan, 
elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en elke beslissing daarover. In de 
memorie  van  toelichting  stond  vermeld:  “Indien  wordt  aangetoond  dat  de  constructie 
dateert van vóór de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962, wordt de constructie 
in het register als dusdanig opgenomen. Er kan in dergelijk geval immers geen sprake zijn 
van een bouwvergunning afgeleverd op grond van de wet  van 1962, zodat zal moeten 
worden  volstaan  met  een  eenvoudige  vermelding  terzake  in  het  register”  (zie  de 
parlementaire  voorbereiding  zoals  samengesteld  door  A.  Desmet  en  S.  Desmet,  Het 
nieuwe decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 543). 

Met een amendement werd een nieuwe § 4 ingevoegd: “Constructies waarvan door enig 
bewijsmiddel  wordt  aangetoond dat ze gebouwd zijn voor de inwerkingtreding van de 
Wet  van  29 maart  1962 houdende organisatie  van  de ruimtelijke  ordening en van  de 
stedenbouw,  krijgen  in  het  vergunningenregister  de  vermelding  dat  er  een vermoeden 
bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd”.

De  verantwoording  van  dit  amendement  luidde  als  volgt:  “De  algemene 
vergunningsplicht  werd  ingevoerd  door  de  wet  van  29  maart  1962.  De  woningen  en 
andere  constructies  die  voordien  werden  opgericht,  waren  niet  aan  een  algemene 
vergunningsplicht  onderworpen  zodat  een  specifieke  vermelding  in  het 
vergunningenregister noodzakelijk is. Door deze vermelding wordt ervan uitgegaan dat 
deze constructies als vergund moeten worden beschouwd” (A. Desmet en S. Desmet, Het 
nieuwe decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 545).

Tijdens  de  bespreking  in  de  commissie  werd  gesproken  over  een  weerlegbaar 
vermoeden dat de constructies, gebouwd vóór de wet van 1962, vergund zijn. 

In vergelijkbare zin werd het oorspronkelijke artikel 191 met betrekking tot het ontwerp 
van vergunningenregister  geamendeerd.  Volgens de memorie  van toelichting geeft  het 
vergunningenregister aan “wat er vanaf 22 april 1962 (datum van inwerkingtreding van de 
wet  van  29 maart  1962  houdende  organisatie  van  de ruimtelijke  ordening en van  de 
stedenbouw) in de gemeente op het vlak van de vergunningen en overtredingen gebeurd 
is.  Ook de  gebouwen  en  constructies  waarvoor  geen  informatie  werd  teruggevonden, 
worden  in  het  vergunningenregister  opgenomen.  Deze  opname  heeft  uiteraard  geen 
invloed op de stedenbouwkundige status van deze gebouwen” (A. Desmet en S. Desmet, 
Het nieuwe decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, 817). 

Met  een  amendement  werd  aan  artikel  191,  §  1,  een  nieuw  lid  toegevoegd: 
“Constructies waarvan door enig bewijsmiddel  wordt  aangetoond dat ze gebouwd zijn 
voor de inwerkingtreding van de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke  ordening  en  van  de  stedenbouw,  krijgen  in  het  ontwerp  van 
vergunningenregister de vermelding dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als 
vergund moet worden beschouwd”. Ook hier werd als verantwoording gegeven dat door 
deze vermelding ervan wordt uitgegaan dat deze constructies als vergund moeten worden 
beschouwd..

In de literatuur na het decreet van 18 mei 1999 werd aan dit vermoeden van vergunning 
weinig aandacht besteed (zie o.a. P. Flamey, J. Ghysels en J. Viaene, “Het nieuwe decreet 
ruimtelijke ordening van 18 mei 1999: wat verandert er?” in P. Flamey en J. Ghysels, 
Ruimtelijke ordening en stedenbouw anno 2000, Diegem, Kluwer, 2000, p. 8, nr. 5; A. 
Carette, “De informatieplicht uit het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke 
ordening” in P. Flamey en J. Ghysels, Ruimtelijke ordening en stedenbouw anno 2000, p. 
208, nr. 75).

De idee dat het vermoeden van vergunning een weerslag zou kunnen hebben op de 
vervolging  van  stedenbouwmisdrijven,  vindt  men  nergens  terug  (raadpleeg  b.v.  G. 
Debersaques,  B.  Hubeau  en  P.  Lefranc,  De  sanctionering  van  stedenbouwmisdrijven. 
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Handhavingsmaatregelen, Brugge, die Keure, 2001, 46-48). Dit is wellicht te verklaren 
doordat het “vermoeden van vergunning” betrekking heeft op constructies die dateren van 
vóór de inwerkingtreding van de Stedenbouwwet 1962.

Het  decreet  van  4  juni  2003 heeft  de  artikelen  96  en  191,  §  1,  vijfde  lid, 
Stedenbouwdecreet 1999 gewijzigd. 

Aan artikel 96, § 4, tweede lid, werd een tweede lid toegevoegd dat luidt als volgt:  
“Constructies waarvan door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn 
na  de  inwerkingtreding  van  de  wet  van  29  maart  1962  houdende  organisatie  van  de 
ruimtelijke  ordening en van de stedenbouw,  maar  die dateren van voor  de allereerste, 
definitieve  vaststelling van het  gewestplan  waarbinnen  zij  gelegen  zijn,  krijgen  in  het 
vergunningenregister de vermelding dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als 
vergund  moet  worden  beschouwd,  indien  de  overheid  niet  kan  aantonen  door  enig 
bewijsmateriaal,  behoudens  getuigenverklaringen,  zoals  door  middel  van  een 
goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal of een bezwaarschrift,  dat de constructie in 
overtreding werd opgericht”.

Artikel 191, § 1 , vijfde lid, werd, vreemd genoeg, op een andere wijze gewijzigd (zie 
art.  10  decreet  van  4  juni  2003)  zodat  deze  bepaling  na  wijziging  als  volgt  luidde: 
“Constructies waarvan door enig bewijsmateriaal, behoudens getuigenverklaringen, wordt 
aangetoond  dat  ze  gebouwd  zijn  voor  de  allereerste,  definitieve  vaststelling  van  het 
gewestplan,  krijgen in het ontwerp van vergunningenregister  de vermelding dat er een 
vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden beschouwd”. 

De redactie  van  artikel  191,  §  1,  vijfde  lid,  werd  echter  opnieuw afgestemd op de 
redactie van artikel  96 door een amendement  dat werd ingediend op het ontwerp  van 
decreet dat het reparatiedecreet van 21 november 2003 geworden is (Parl.  St. Vl. Parl. 
2002-03, nr. 1800/3, p. 10-11. In de verantwoording werd erop gewezen dat de artikelen 
96 en 191 niet  gelijkluidend  waren  en dat  dit  voor  juridische problemen zou kunnen 
zorgen. Het amendement werd dan zonder verdere bespreking goedgekeurd (Parl. St. Vl. 
Parl. 2002-03, nr. 1800/5, p. 21-22). 

Tijdens de  parlementaire voorbereiding van het decreet van 4 juni 2003 werd ervan 
uitgegaan dat het vermoeden van vergunning niet (zozeer) een kwestie van opmaak van 
het  vergunningenregister  is  maar  (veeleer)  een  regel  van  materieel  recht  die  ook  de 
toepassing van andere regels, zo ook regels inzake handhaving, bepaalt. 

In het oorspronkelijke voorstel van decreet (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/1, p. 
14) werd voorgesteld artikel  191, § 1, vijfde lid, zo te wijzigen dat deze bepaling zou 
luiden: “Constructies waarvan door enig bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd 
zijn voor 31 december 1994, krijgen in het ontwerp van vergunningenregister de vermel-
ding  dat  er  een  vermoeden  bestaat  dat  de  constructie  als  vergund  moet  worden 
beschouwd”.  Het was inderdaad de bedoeling om gebouwen waarvan de eigenaar  kan 
aantonen dat ze gebouwd zijn voor 31 december 1994 als vergund te beschouwen (Parl. 
St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/1, p. 5).

In  de  tweede  versie  van  het  voorstel  van  decreet  werd  voorgesteld  artikel  96  te 
wijzigen. Dit amendement werd uiteindelijk de goedgekeurde tekst. De volgende verant-
woording werd gegeven: “Het laatste lid van dit amendement bevestigt, wat al herhaalde-
lijke  malen  ter sprake kwam in de parlementaire  handelingen.  Bij  de  opmaak van  de 
vergunningenregisters wordt vaak de vraag gesteld bij wie de bewijslast ligt om aan te 
tonen  of  een  constructie  al  dan  niet  vergund  is.  Door  deze  bepaling  wordt  duidelijk 
gesteld  dat  de bewijslast  ligt  bij  de overheid,  indien de constructie dateert  van  na de 
inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 maar van vóór de allereerste, definitieve 
vaststelling van het gewestplan. Indien noch de gemeente, noch Arohm kan aantonen dat 
het gebouw vanaf 1962, maar vóór de gewestplannen werd gebouwd, verbouwd of het 
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gebruik gewijzigd in strijd met de geldende regelgeving2, bestaat het vermoeden dat het 
gebouw als vergund moet beschouwd worden. In het andere geval moet de overheid dit 
kunnen aantonen op basis van stukken, zoals bv. een goedgekeurd bouwplan dat afwijkt 
van de bestaande toestand, een goedkeuring met betrekking tot een ander gebruik dan de 
bestaande, een voor de indiening van het nieuwe dossier daterend proces-verbaal of niet-
anonieme klacht” (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/2, p. 3-4).

De Raad van State gaf over het oorspronkelijk voorgestelde artikel 7 een niet relevant 
advies, ervan uitgaande dat artikel 191 alleen een overgangsmaatregel bevatte (Parl.  St. 
Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/9, p. 9). 

Bij het derde, herschreven voorstel van decreet werd dan de wijziging van artikel 96 
hernomen en werd ook gedacht aan de wijziging van art. 191 (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, 
nr. 1566/5, p. 4-5 en p. 6). 

Tijdens  de  bespreking  werd  sterk  de  nadruk  gelegd  op,  wat  zou  kunnen  worden 
genoemd de materieelrechtelijke draagwijdte van het vermoeden van vergunning (zie o.a. 
Parl.  St.  Vl.  Parl.  2002-03,  nr.  1566/7,  p.  8).  Heel  duidelijk  werd  dit  verwoord  door 
Patrick Lachaert op de volgende wijze. Hij beklemtoonde het feit dat een bouwmisdrijf 
verjaard is, nog niet betekent dat het vergund is. Juist daarvoor werd het vermoeden van 
vergunning als oplossing voorgesteld:  “Het CD&V-voorstel  is daarom volgens de heer 
Lachaert onvolledig, in die zin dat het enkel de verjaring beoogt en niet handelt over het 
probleem van de vergunningsplicht. Het voorstel van de meerderheid tracht ook daarvoor 
een oplossing te bieden. Constructies waarvoor er geen bouwvergunning is, vergunning 
die er na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke  ordening en van de stedenbouw moest  zijn,  maar  die dateren van vóór  de 
eerste, definitieve vaststelling van het gewestplan voor het gebied waarin ze zijn gelegen, 
worden geacht een vergunning te hebben. Daardoor kan er geen strafbaar feit zijn, omdat 
er geacht wordt een vergunning te zijn.” En nog: “De heer Lachaert stelt verder dat in dit 
voorstel rekening wordt gehouden met de terechte kritiek van de burger dat men tussen de 
inwerkingtreding van de wet  van 29 maart  1962 en de definitieve  vaststelling van de 
gewestplannen een stedenbouwkundige vergunning kon krijgen omdat niemand wist  in 
welke  zone zou worden  gebouwd.  Voor die periode is er daarom een vermoeden  van 
“onschuld”,  behalve indien de overheid bewijsmateriaal  kan voorleggen” (Parl.  St.  Vl. 
Parl. 2002-03, nr. 1566/7, p. 24). 

De minister was iets voorzichtiger in zijn verklaringen. Op de vraag of de bedoelde 
gebouwen, opgericht zonder vergunning of in strijd met de vergunning, inderdaad defini-
tief  worden  geacht  te  zijn  vergund,  antwoordde  hij:  “Minister  Dirk  Van  Mechelen 
verwijst  naar wat  momenteel  in de praktijk door de gemeenten bij de opmaak van de 
vergunningenregisters wordt vastgesteld. Ten aanzien van gebouwen opgetrokken voor de 
inwerkingtreding  van  de  wet  van  29  maart  1962  zijn  er  geen  problemen,  want  deze 
gebouwen worden geacht vergund te zijn. Vanaf de totstandkoming van de gewestplannen 
beschikt men in de archieven ook over vrij nauwkeurige gegevens over de bouwvergun-
ning. Voor de periode tussen de inwerkingtreding van de wet van 1962 en de definitieve 
vaststelling van de gewestplannen stellen er zich wel grote problemen. Daarom wordt in 

2 Uit de verdere parlementaire voorbereiding blijkt dat de verwijzing naar “regelgeving” niet te ruim 
mag worden uitgelegd. Uit de afwezigheid van vergunning kan geen strijdigheid met de regelgeving 
(die vereiste dat voorafgaandelijk een schriftelijke vergunning moet worden aangevraagd) worden 
afgeleid.  Met  “regelgeving”  wordt  bedoeld  de  materieelrechtelijke  bouwvoorschriften.  De 
verantwoording van het amendement gaat voort op wat wordt vergund geacht voor de regeling van 
zonevreemde  gebouwen;  zie  de  toelichting  bij  het  voorstel  van  decreet  inzake  zonevreemde 
gebouwen:  Parl. St. Vl. Parl. 2001-02, nr. 1203/1, p. 7; zie hierover – B. Roelandts, “Zonevreemd 
bouwen en exploiteren” in B. Hubeau en W. Vandevyvere (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en 
stedenbouw, p. 736, voetnoot 36.
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het voorstel van decreet opgenomen dat de constructies die opgetrokken zijn in die tussen-
periode, in het vergunningenregister de vermelding krijgen dat er het vermoeden bestaat 
dat de constructie als vergund moet worden beschouwd. De bewijslast is omgekeerd: het 
zal aan de overheid zijn om aan te tonen dat de constructie in overtreding werd opgericht. 
Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een proces-verbaal” (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 
1566/7, p. 31). 

Dit antwoord bevredigde het lid van de commissie niet en hij drong aan op een concreet 
en duidelijk antwoord, dat niet werd gegeven ... 

Bij de artikelsgewijze  bespreking werd het vermoeden van vergunning nog even ter 
sprake gebracht (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1566/7, p. 40). 

Tijdens het debat in de plenaire vergadering verwoordde Patrick Lachaert het principe 
van het vermoeden van vergunning nog op de volgende twee wijzen: “Dit voorstel van 
decreet gaat uit van een aantal  belangrijke principes.  Ten eerste, constructies waarvan 
door enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de wet van 29 maart 
1962,  maar  vóór  de  definitieve  vaststelling  van  de  gewestplannen,  worden  in  het 
vergunningenregister geacht vergund te zijn” (plenaire vergadering van 28 mei 2003, Parl. 
Hand. nr. 58, p. 34) maar ook: “Het eerste principe is (...) dat constructies waarvan door 
enig bewijsmateriaal wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de wet van 29 maart 1962, 
maar  vóór  de  definitieve  vaststelling  van  de  gewestplannen,  als  vergund  worden 
beschouwd” (p. 35). Die twee verschillende verwoordingen wijzen op de cruciale vraag: 
is  het  vermoeden  van  vergunning  een regel  die  alleen geldt  voor  de opmaak van  het 
vergunningenregister  of  heeft  het  vermoeden  op  zichzelf  een  materieelrechtelijke 
draagwijdte?

Het decreet van 21 november 2003 heeft de artikelen 96 en 191 gewijzigd. Die wijzi-
gingen doen de vraag rijzen naar de praktische uitvoerbaarheid, binnen het kader van het 
vergunningenregister, van de regeling inzake het vermoeden van vergunning en naar het 
bindend karakter van de vermeldingen in het vergunningenregister.

Art. 52 van het decreet heft in art. 191, § 1, derde lid, het onder 2° bepaalde op. In art. 
191, § 1, derde lid, 2° was bepaald dat het ontwerp van vergunningenregister zou bevatten 
“een registernummer van de gebouwen en de constructies die daarop (nl. op het kadastraal 
perceel)  staan  en  de  functie  daarvan”.  Er  werd  in  de  memorie  van  toelichting  erop 
gewezen dat dit een “vrij omslachtige zaak is”: “Betekent dit dat elk tuinhuisje, elk afzon-
derlijk  bijgebouwtje  een  apart  nummer  moet  krijgen?”  (Parl.  St.  Vl.  Parl.  2002-03, 
nr.1800/1, p. 19). Als men na de schrapping van het onder 2° bepaalde nagaat wat in het 
ontwerp-vergunningenregister moet worden opgenomen, valt echter op dat er geen enkel 
aanknopingspunt met het bouwwerk zelf meer te bespeuren valt. Het is dan onduidelijk 
hoe het vergunningenregister vermeldingen zou moeten bevatten voor kadastrale percelen 
waarop een bouwwerk staat dat niet op het kadaster  is  bekend,  waarvoor  geen enkele 
vergunning werd aangevraagd en waarover geen enkele klacht werd neergelegd. Het valt 
dan ook te begrijpen dat de SERV en de MiNa-raad vragen hadden bij deze wijziging 
(Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr.1800/1, p. 55 en p. 76).

Dezelfde wijziging werd ook doorgevoerd in art. 96 met betrekking tot het vergunnin-
genregister (zie art. 31 van het decreet van 21 november 2003) met een gelijkluidende 
toelichting (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1800/1, p. 13).

Voorts werd in artikel 191, § 1, een regel opgenomen die wel al in art. 98 m.b.t. het 
vergunningenregister  was  bepaald maar  nog niet  in  art.  191: “Het  college  van  burge-
meester  en  schepenen  is  verantwoordelijk  voor  de  overeenstemming  van  het  eerste 
vergunningenregister met de erin opgenomen stukken”. Deze regel werd in de memorie 
van toelichting als volgt toegelicht: “Naar analogie met artikel 98 wordt duidelijk bepaald 
dat de (sic) college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk is voor de juistheid 
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van  de  in  het  register  opgenomen  gegevens  (maar  niet  voor  de  volledigheid  ervan). 
Anders zou de indruk kunnen gewekt zijn dat de gewestelijke stedenbouwkundig ambte-
naar met het opmaken van het verslag instaat voor de juistheid van de gegevens. Het is 
duidelijk dat dit verslag slechts een globale beoordeling kan geven, en niet kan garanderen 
dat  de  vele  duizenden gegevens  elk getoetst  zijn  op hun correctheid.  Verder  dan een 
steekproefsgewijze controle kan de gewestelijke stedenbouwkundig ambtenaar om prakti-
sche redenen niet gaan” (Parl. St. Vl. Parl. 2002-03, nr. 1800/1, p. 19).

Uit deze toelichting blijkt dat het ontwerp-vergunningenregister blijkbaar niet als een 
volledig sluitend en bindend gegevensbestand wordt beschouwd.

Dat een “vermoeden van vergunning” uit dit (ontwerp-)vergunningenregister bindend 
zou zijn, zou dus verwondering wekken.

Als  de  opname  van  een  vermoeden  van  vergunning  als  een  bestuurshandeling  zou 
worden beschouwd – wat nog valt te bezien –, zou, naar analogie met de regeling inzake 
de  vergunning  zelf,  de  vraag  naar  de  wettigheid  van  deze  bestuurshandeling  moeten 
kunnen worden gesteld. Zeker op vraag van een derde benadeelde zou de (straf)rechter de 
wettigheid van deze beslissing moeten kunnen toetsen. In die benadering zou de vraag 
rijzen  of  ook  de  gewestelijk  stedenbouwkundig  inspecteur  de  wettigheid  van  deze 
bestuurshandeling kan aanvechten om alsnog de herstelvordering uit te oefenen.

Na het decreet van 4 juni 2003 wordt  in de literatuur zonder enig voorbehoud  een 
materieelrechtelijk  vermoeden  van  vergunning bevestigd.  Het  standpunt  dat  het 
vermoeden  alleen  de  opmaak  van  het  vergunningenregister  zou  betreffen,  vindt  men 
nergens terug.

Zie:
– M. Boes, “Verjaring van stedenbouwmisdrijven”, R.W. 2003-04, 610-611, nrs. 23-27;
–  P.  Flamey,  J.  Bosquet en F.  Judo,  Handhavings-  en verjaringsdecreet  Ruimtelijke 

Ordening en Stedenbouw, o.a. p. 29-30, Gent, Larcier, 2004, 31-37;
– S. Lust, “Stedenbouwstrafrecht: een status questionis”, C.D.P.K. 2004, 515-517, nrs. 

7-11;
– S. Lust, D. Lindemans en Y. Loix, “Vergunningen” in B. Hubeau en W. Vandevyvere 

(ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, Brugge, die Keure, 2004, p. 523, nr. 
8;

– B. Roelandts, “Zonevreemd bouwen en exploiteren” in B. Hubeau en W. Vandevy-
vere (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, p. 737, nr. 24;

–  V. Tollenaere, “Het handhavingsbeleid inzake ruimtelijke ordening opnieuw gewij-
zigd”, T.M.R. 2004, p. 4, nrs. 13-15;

– F. Verbruggen en I. Borremans, “Afgelopen? Toch niet. Bouwmisdrijven, verjarings-
termijnen en rechtszekerheid na het decreet van 4 juni 2003”, T.B.O. 2004, 26;

Zie wel iets genuanceerder: R. Vekeman, “De verjaring van de stedenbouwmisdrijven”, 
T.Gem. 2003, 242.

Logischerwijze  wordt  dan  wél  het  verband  gelegd  met  de  strafbepalingen.  Zie  G. 
Debersaques, “Handhaving” in B. Hubeau en W. Vandevyvere (ed.), Handboek ruimte-
lijke  ordening en stedenbouw,  Brugge,  die  keure,  2004,  p.  813,  nr.  34:  “Constructies 
waarvan  met  toepassing  van  artikel  96,  §  4,  DRO wettig  wordt  vermoed  dat  ze  als 
vergund moeten worden beschouwd, vallen niet onder de toepassing van deze bepaling, 
tenzij de overheid, wat de woningen betreft die dateren van voor de allereerste definitieve 
vaststelling  van  het  gewestplan,  aantoont  dat  de  constructie  in  overtreding  werd 
opgericht”.

Het geheel overziende, rekening houdende met de bedoeling van de decreetgever, kan 
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de regeling als volgt worden uitgelegd:
1. Ook al schreef de decreetgever het vermoeden van vergunning neer in bepalingen die 

ogenschijnlijk alleen de opmaak van het ontwerp van vergunningenregister (art. 191) en 
het vergunningenregister (art. 96) betreffen, is het niettemin duidelijk dat de decreetgever 
beoogde  de  constructies  die  onder  het  toepassingsgebied  van  het  vermoeden  van 
vergunning vallen, gelijk te stellen aan vergunde constructies.

Wordt deze oplossing niet aangenomen, dan ontstaat een totaal onwenselijke toestand 
waarbij voor de vergunningenpraktijk een gebouw als vergund wordt beschouwd terwijl 
voor de handhaving het gebouw als niet-vergund wordt aangemerkt.

2.  Het  vermoeden  van  vergunning  is  dan  ook  een  regel  met  materieelrechtelijke 
draagwijdte die onafhankelijk van het (ontwerp van) vergunningenregister geldt.

Het  feit  dat  nog  geen  (ontwerp  van)  vergunningenregister  werd  opgemaakt,  staat 
bijgevolg aan de toepasselijkheid van het vermoeden van vergunning niet in de weg.

Wordt deze oplossing niet aangenomen, dan zou een niet te rechtvaardigen onderscheid 
bestaan naar gelang een gemeente  vroeger  of  later de opmaak van het  (ontwerp  van) 
vergunningenregister heeft voltooid.

3. In de toekomst, nadat het (ontwerp van) vergunningenregister werd opgemaakt, zal 
wellicht moeten worden aangenomen dat de afwezigheid of opname van het vermoeden 
van vergunning in het (ontwerp van) vergunningenregister geen bindend karakter heeft.

De  benadeelde  van  een  stedenbouwmisdrijf  en  (wellicht  ook)  de  gewestelijk 
stedenbouwkundig inspecteur hoeven zich niet  door de beoordeling door de gemeente 
gebonden te voelen.

De vraag kan zelfs rijzen of het college van burgemeester en schepenen gebonden is 
door de vermeldingen in het register.3

Conclusie.
In het eerste onderdeel voert de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur aan dat het 

vermoeden  van  vergunning  alleen geldt  wanneer  het  vermoeden  is  opgenomen  in  het 
(ontwerp van) vergunningenregister.

In het tweede onderdeel voert deze eiser aan, op grond van het beginsel van de vrije 
beoordeling in strafzaken,  dat de strafrechter niet gebonden is door het feit  dat aan de 
voorwaarden  is  voldaan  voor  opname  van  de  vermelding  van  het  vermoeden  van 
vergunning  in  het  vergunningenregister,  noch  door  het  feit  dat  het  vermoeden  in  het 
register werd vermeld: de strafrechter zou in alle vrijheid moeten kunnen nagaan “of het 
stedenbouwmisdrijf  al  dan  niet  bewezen  is,  en  inzonderheid  om  in  alle  vrijheid  te 

3 Krachtens  de  art.  98  en  191,  §  1,  laatste  lid,  is  het  college  verantwoordelijk  voor  de 
overeenstemming van het (eerste) vergunningenregister met de erin opgenomen stukken.
Art. 98 werd geschreven nog voordat  van een vermoeden van vergunning sprake was. Indien de 
decreetgever art. 98 zou hebben geschreven met kennis van het bestaan van een vermoeden, zou hij 
misschien  het  college  verantwoordelijk  hebben  gesteld  voor  de  juistheid  van  de  erin  vermelde 
gegevens.
Art.  191,  §  1,  werd  echter  gewijzigd  nadat  van  een  vermoeden  al  sprake  was  en  de 
verantwoordelijkheid bleef beperkt tot de overeenstemming met de opgenomen “stukken”.
Voor het oorspronkelijke art. 98 werd erop gewezen dat de “overheidsaansprakelijkheid (cf. art. 1382 
Burgerlijk wetboek)”  een rol  speelt  (A. Desmet  en S.  Desmet,  Het nieuwe decreet houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening, 548). Er werd niet voorgehouden dat de vermeldingen van 
het vergunningenregister bindend zijn. Dat op grond van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid zou 
moeten worden aangenomen dat een derde, bij  wijze van herstel in natura,  gerechtigd  is  op een 
behandeling alsof de vermeldingen in het vergunningenregister correct zijn, zou de toepasselijkheid 
van  stedenbouwkundige  voorschriften  totaal  afhankelijk  maken  van  een  gemeentelijk 
gegevensbestand. Zo een oplossing zou dan ook onwenselijk zijn.
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oordelen of de bewuste constructie al dan niet vergunningsplichtig is en of er al dan niet 
een vergunning werd verleend”.

Dat de strafrechter niet gebonden is door de vermelding in het vergunningenregister is 
correct, maar m.i. is hij wel gebonden door het feit dat is voldaan aan de voorwaarden 
opdat  in  het  vergunningenregister  het  vermoeden  van  vergunning  zou  worden 
opgenomen.  Het  vermoeden  van  vergunning  is  immers  een  regel  met  een 
materieelrechtelijke draagwijdte.

Beide onderdelen falen bijgevolg naar recht.
Er bestaat geen aanleiding tot het stellen van de prejudiciële vraag die eiser voorstelt. 

Het antwoord van het Arbitragehof op de prejudiciële vraag is immers niet onontbeerlijk 
om  uitspraak  te  doen.  Ook  wanneer  het  Arbitragehof  van  oordeel  zou  zijn  dat  de 
aangevoerde  verschillende  behandeling een  schending  van  het  gelijkheidsbeginsel  zou 
inhouden,  kan  deze  prejudiciële  beslissing  niet  bewerkstelligen  dat  de  beklaagde  die 
krachtens de bekritiseerde bepaling het vermoeden van vergunning kan aanvoeren, zich 
niet meer op dat vermoeden zou kunnen beroepen zodat hij bijgevolg aan het ten laste 
gelegde stedenbouwmisdrijf schuldig zou moeten worden bevonden.

ARREST

(A.R. P.05.0891.N)

I. Bestreden beslissing
De cassatieberoepen zijn gericht  tegen het  arrest,  op 25 mei 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel  voor.  Die memorie is  aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
IV. Beslissing van het Hof 
1. Onderzoek van het middel 
1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit de artikelen 96, § 4, tweede lid, en 191, § 1, zesde lid, 

Stedenbouwdecreet 1999, zoals gewijzigd door de decreten van 4 juni 2003 en 
21 november  2003, volgt  dat  constructies  waarvan  door enig bewijsmateriaal 
wordt aangetoond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de wet van 29 
maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de steden-
bouw, maar die dateren van vóór de allereerste, definitieve vaststelling van het 
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, vermoed worden te zijn vergund indien 
de overheid niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens getuigen-
verklaringen,  zoals  door middel  van een goedgekeurd  bouwplan,  een  proces-
verbaal of een bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht;

Dat uit de parlementaire voorbereiding van het decreet van 4 juni 2003 blijkt 
dat de door de vermelde artikelen bedoelde vermelding in het vergunningenre-
gister of het ontwerp ervan "dat er een vermoeden bestaat dat de constructie als 



2522 HOF VAN CASSATIE 13.12.05 - Nr. 667 

vergund moet worden beschouwd", zoals andere vermeldingen van het vergun-
ningenregister of het ontwerp ervan, de weergave moet zijn van het statuut dat de 
constructie op het vlak van stedenbouwkundige vergunningen heeft;

Dat dit statuut bestaat onafhankelijk van en voorafgaand aan de vermelding 
ervan in het vergunningenregister of het ontwerp ervan;

Dat de omstandigheid dat een vergunningenregister of het ontwerp ervan nog 
niet is opgemaakt, bijgevolg niet eraan in de weg staat dat een constructie die 
voldoet  aan  de  voorwaarden  van  de  voormelde  bepalingen  om  te  worden 
vermoed te zijn vergund, wordt gelijkgesteld aan een constructie waarvoor een 
regelmatige vergunning werd aangevraagd en verkregen;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
2. Tweede onderdeel
Overwegende dat,  zoals uit  het  antwoord op het  eerste  onderdeel  volgt,  de 

strafrechter die oordeelt over de tenlastelegging van een in artikel 146 Steden-
bouwdecreet 1999 bedoeld strafbaar feit, toepassing moet maken van de in de 
artikelen 96, § 4, tweede lid, en 191, § 1, zesde lid, Stedenbouwdecreet 1999 
bedoelde regel dat constructies waarvan door enig bewijsmateriaal wordt aange-
toond dat ze gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, maar 
die dateren van vóór de allereerste, definitieve vaststelling van het gewestplan 
waarbinnen zij gelegen zijn, vermoed worden te zijn vergund indien de overheid 
niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal,  behoudens getuigenverklaringen, 
zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een proces-verbaal  of een 
bezwaarschrift, dat de constructie in overtreding werd opgericht;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende dat de artikelen 10 en 11 Grondwet de bescherming beogen van 

de burgers en niet van de overheid;
Dat eiser, als orgaan van de uitvoerende macht, zich niet kan beroepen op een 

eventuele miskenning van rechten die voormelde artikelen alleen aan de burgers 
geven;

Dat er derhalve geen reden is tot het stellen van de prejudiciële vragen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

13  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Goethals – Grotendeels gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
procureur-generaal – Advocaten:  mrs. Geinger, G. Kindermans, Tongeren en L. Beerden, 
Hasselt.
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Nr. 668

2° KAMER - 13 december 2005

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - AARD VAN DE HERSTELVORDERING - 
AFZONDERLIJKE UITSPRAAK OVER SCHULDVRAAG BIJ STEDENBOUWMISDRIJF EN OVER 
HERSTELVORDERING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
AFZONDERLIJKE UITSPRAAK OVER SCHULDVRAAG BIJ STEDENBOUWMISDRIJF EN OVER 
HERSTELVORDERING

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - EERSTE 
RECHTER - UITSPRAAK OVER HERSTELMAATREGEL INZAKE STEDENBOUW NADAT BIJ EEN EERDER NIET 
AANGEVOCHTEN VONNIS OVER SCHULDVRAAG WERD GEOORDEELD - APPELRECHTERS - UITSPRAAK 
OVER HERSTELVORDERING

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - EERSTE RECHTER - UITSPRAAK OVER 
HERSTELMAATREGEL NADAT BIJ EEN EERDER NIET AANGEVOCHTEN VONNIS OVER SCHULDVRAAG 
WERD GEOORDEELD - HOGER BEROEP - APPELRECHTERS - UITSPRAAK OVER HERSTELVORDERING

1º  en  2°   Nu de herstelvordering  ingesteld  door  de  stedenbouwkundig  inspecteur  van  
burgerrechtelijke aard is, brengt dat met zich mee dat wanneer de rechter bij een eerste 
vonnis een inbreuk op de wetgeving inzake stedenbouw bewezen verklaart, hij, ongeacht 
de  op  te  leggen  straf,  bij  een  later  vonnis  nog  uitspraak  kan  doen  over  de  
herstelvordering  die  voor  hem  gelijktijdig  met  de  strafvordering  door  de 
stedenbouwkundig inspecteur was ingesteld1.

3º en 4°  Wanneer hoger beroep wordt ingesteld tegen een vonnis dat uitspraak doet over  
de herstelmaatregel inzake stedenbouw nadat bij een eerder niet aangevochten vonnis 
over de schuldvraag was geoordeeld, moeten de appèlrechters over de herstelvordering 
uitspraak doen2.

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. L.)

ARREST

(A.R. P.05.0893.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 18 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eisers stellen in een memorie een middel  voor.  Die memorie is  aan dit 

arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

1 Cass., 11 dec. 2001, AR P.00.0736.N, nr 693. 
2 Ibid.
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IV. Beslissing van het Hof 
Overwegende  dat  de  herstelvordering  ingesteld  door  de  Stedenbouwkundig 

inspecteur van burgerrechtelijke aard is;
Dat dit met zich meebrengt dat wanneer de rechter bij een eerste vonnis een 

inbreuk op de wetgeving inzake stedenbouw bewezen verklaart, hij, ongeacht de 
op te leggen straf, bij een later vonnis nog uitspraak kan doen over de herstelvor-
dering die voor hem gelijktijdig met de strafvordering door de stedenbouwkun-
dige inspecteur was ingesteld;

Overwegende dat hieruit volgt dat wanneer hoger beroep wordt ingesteld tegen 
een vonnis dat uitspraak doet over de herstelmaatregel nadat bij een eerder niet 
aangevochten vonnis over de schuldvraag was geoordeeld, de appelrechters over 
de herstelvordering uitspraak moeten doen;

Dat het arrest, dat anders oordeelt, de beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de herstelvor-

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

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt verweerder in de kosten van het cassatieberoep;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

13  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat:  mr. Geinger.

Nr. 669

2° KAMER - 13 december 2005

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE 
— STRAFZAKEN - CASSATIEBEROEP - TAAL VAN DE RECHTSPLEGING

1º en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat niet in de taal van de rechtspleging is  
gesteld1. (Artt. 27 en 40, Taalwet Gerechtszaken)

(C.)

ARREST

1 Cass., 13 maart 2001, AR P.01.0343.N, nr 130
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(A.R. P.05.1334.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest

13  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat:  mr. J. Swerts, Brussel.

Nr. 670

2° KAMER - 13 december 2005

VOORLOPIGE HECHTENIS — BEVEL TOT AANHOUDING - VOORGESCHREVEN 
VORMVOORSCHRIFTEN - NALEVING

  Zo artikel 16, § 5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt dat de rechter in het  
bevel tot aanhouding de feitelijke omstandigheden vermeldt van de zaak en die welke  
eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen  
gezien de criteria bepaald in § 1, van hetzelfde artikel en dat, bij ontstentenis van deze  
mededelingen, de inverdenkinggestelde in vrijheid wordt gesteld, wordt deze laatste niet  
in vrijheid gesteld wanneer de voorgeschreven vormvoorschriften in werkelijkheid werden  
nageleefd1.  (Art. 16, § 5, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis zoals gewijzigd door de 
wet van 31 mei 2005)

(K.)

ARREST

(A.R. P.05.1567.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 28 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt 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. Onderzoek van het middel
Overwegende  dat  artikel  16,  §  5,  tweede  lid,  Wet  Voorlopige  Hechtenis 

bepaalt dat de rechter in het bevel tot aanhouding de feitelijke omstandigheden 

1 Parl. St. Senaat, 2004-2005, 3-1100/2, Verslag namens de Commissie voor de Justitie uitgebracht 
door Mevrouw Laloy, Artikelsgewijze bespreking, p. 23.
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vermeldt  van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de 
verdachte, die de voorlopige hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in § 1 
van hetzelfde artikel; dat bij ontstentenis van deze mededelingen, de inverden-
kinggestelde in vrijheid wordt gesteld;

Dat de inverdenkinggestelde niet in vrijheid wordt gesteld wanneer de voorge-
schreven vormvoorschriften in werkelijkheid werden nageleefd;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat het bevel tot aanhouding vermeldt:
"Omstandigheden eigen aan de persoon van S. A.
Betrokkene heeft alhier te lande geen vaste woon- of verblijfplaats en blijkt dat 

de feiten toch in groepsverband gepleegd werden. Ten deze lijkt er dus zowel 
onttrekkingsgevaar als collusiegevaar aan de orde te zijn. Bovendien geeft  hij 
voor ons aan reeds in Nederland in contact geweest te zijn met het gerecht voor 
drugsfeiten."

Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat "de omstandigheden eigen 
aan de persoon van de inverdenkinggestelde duidelijk vermeld zijn in het bevel 
tot aanhouding, zelfs indien ten gevolge van een zuiver materiële vergissing de 
naam van S. A. (i.p.v. K. O.) vermeld staat; dat de laatste zinsnede duidelijk de 
inverdenkinggestelde K. O. betreft, die aan de onderzoeksrechter verklaard heeft: 
"in Nederland ben ik wel al in contact geweest met het gerecht, ook op basis van 
feiten van criminele organisatie, die zich beziggehouden hebben met drugzaken";

Dat zij  met die redenen oordelen dat  het  bevel  tot aanhouding de feitelijke 
omstandigheden vermeldt, eigen aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de 
voorlopige hechtenis wettigen; dat zij aldus hun beslissing zonder schending van 
artikel 16, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis naar recht verantwoorden;

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen;
Overwegende  dat,  voor  het  overige,  het  middel  niet  gericht  is  tegen  de 

bestreden beslissing maar opkomt tegen de beschikking van de raadkamer, mits-
dien niet ontvankelijk is;

B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

13  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  De Swaef, 
procureur-generaal – Advocaat:  mr. J. Vanderstraeten, Brussel.
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Nr. 671

2° KAMER - 13 december 2005

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID VAN 
STEMMEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING INGESTELD 
VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - LATERE OPHEFFING VAN DE STRAFWET - VERVAL VAN DE 
STRAFVORDERING - VOORTBESTAAN VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - GEVOLG

3º STEDENBOUW — ALLERLEI - INSTANDHOUDEN VAN EEN INBREUK - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING INGESTELD VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - LATERE OPHEFFING VAN DE 
STRAFWET - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - VOORTBESTAAN VAN DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - GEVOLG

1º Uit artikel 211bis, Wetboek van Strafvordering volgt niet dat eenparigheid wordt vereist 
van de appèlrechters die oordelen het beroepen vonnis ten nadele van de burgerlijke 
partij te moeten hervormen1. (Art. 211bis, Sv.)

2º en 3°  De opheffing van het strafbare karakter van feiten die voorheen een misdrijf  
uitmaakten heeft alleen het verval van de strafvordering tot gevolg, maar brengt niet mee  
dat deze feiten niet langer een fout zouden zijn, noch dat de strafrechter voor wie de 
burgerlijke rechtsvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de feiten nog strafbaar  
waren, daardoor zijn bevoegdheid verliest2.

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

ARREST

(A.R. P.05.0762.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, 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 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 artikel 211bis Wetboek van Strafvordering bepaalt dat bij 

een  vrijsprekend  vonnis  het  gerecht  in  hoger  beroep  geen  veroordeling  kan 
uitspreken dan met éénparige stemmen van zijn leden, en dat dezelfde eenstem-
migheid  is  vereist  om  tegen  de  beklaagde  uitgesproken  straffen  te  kunnen 

1 Zie Cass., 16 dec. 2003, AR P.03.1147.N, nr 650
2 Cass., 20 jan. 2004, AR P.03.1189.N, nr 30. 
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verzwaren;
Dat  uit  deze  bepaling  niet  volgt  dat  eenstemmigheid  wordt  vereist  van  de 

appelrechters  die oordelen het  beroepen vonnis ten nadele van de burgerlijke 
partij te moeten hervormen;

Dat het middel faalt naar recht;
2. Tweede middel
2.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat het onderdeel gericht is tegen het oordeel van de appelrech-

ters "dat voor wat betreft de feiten van de beweerde wederrechtelijke instandhou-
ding van voormelde bouwwerken (de tenlasteleggingen sub 1, tweede deel en 
sub 3.b) overeenkomstig artikel  146, derde en vierde lid, [Stedenbouwdecreet 
1999] zoals gewijzigd de strafsanctie niet geldt, de percelen waarop deze feiten 
geschiedden gelegen zijnde in een woongebied hetwelk geen ruimtelijk kwets-
baar gebied uitmaakt. (...) dat het hof [van beroep] niet bevoegd is om over de 
vorderingen van de [eisers] te oordelen in zoverre deze vorderingen geënt zijn op 
de beweerde  feiten van de wederrechtelijke instandhouding waarvoor  immers 
geen strafsanctie geldt (feiten 1, tweede deel en 3.b) ";

Overwegende dat de opheffing van het strafbare karakter van feiten die voor-
heen een misdrijf uitmaakten, alleen het verval van de strafvordering tot gevolg 
heeft; dat deze wijziging evenwel niet meebrengt dat deze feiten niet langer een 
fout zouden zijn, noch dat de strafrechter voor wie de burgerlijke rechtsvordering 
werd ingesteld op het ogenblik dat de feiten nog strafbaar waren, daardoor zijn 
bevoegdheid verliest; 

Dat  de appelrechters  hun oordeel  dat  zij  onbevoegd zijn om de burgerlijke 
rechtsvordering wegens de feiten van wederrechtelijke instandhouding (feiten 1, 
tweede deel en 3.b) te beoordelen, niet naar recht verantwoorden;

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is;
(...)
OM DIE REDENEN,

HET HOF,

Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  de  appelrechters  oordelen  dat  zij 
onbevoegd zijn de burgerlijke rechtsvordering wegens de feiten van wederrech-
telijke instandhouding (feiten 1, tweede deel en 3.b) te beoordelen;

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

gedeeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eisers in drie vierden van de kosten van hun cassatieberoep en 

de verweerder in de overige kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

13  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h..Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
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generaal – Advocaten:  mrs. H. Boonen, Antwerpen en J. Duym, Antwerpen.

Nr. 672

2° KAMER - 14 december 2005

1º AFSTAND (RECHTSPLEGING) — AFSTAND VAN PROCESHANDELING - 
STRAFZAKEN - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - BESLISSING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - 
AANSPRAKELIJKHEID EN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - AFSTAND DIE DOOR DWALING IS 
AANGETAST - GEVOLG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK 
VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING - AANSPRAKELIJKHEID EN 
AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING - AFSTAND DIE DOOR DWALING IS AANGETAST - GEVOLG

1º  en  2°   Onmiddellijk  cassatieberoep  tegen  de beslissing  op  zowel  het  beginsel  van 
aansprakelijkheid  als  op  het  beginsel  van  de  verplichting  die  hieruit  voor  de 
aansprakelijkheidsverzekeraar  voortvloeit  om  de  slachtoffers  van  een  ongeval  te 
vergoeden, is ontvankelijk. Afstand van een dergelijk cassatieberoep op grond dat het  
voorbarig is, is door dwaling aangetast1..(Art. 416, tweede lid, Sv.)

(ZELIA n.v. T. Z.., GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS e.a).

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1578.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 15 oktober 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Marche-en-Famenne 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, gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 7, inzonderheid het eerste lid, van de Wet van 21 november 1989 betreffende 

de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtre-

ding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. ;

1 Zie  in  dezelfde  zin:  Cass.,  15 dec.  1999,  AR P.99.1291.F,  nr  683;  Cass.,  20 sept.  2000,  AR 
P.00.0202.F,  nr  481;  Cass.,  11  okt.  2000,  AR  P.00.0576.F,  nr  538;  Cass.,  20  dec.  2000,  AR 
P.00.0606.F, nr 710; contra: Cass., 17 dec. 2002, AR P.02.0119.N, nr 676; Cass., 27 jan. 2004, AR 
P.03.0839.N, nr 46.
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- artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel inzake de bewijsvoering in strafzaken;
Aangevochten beslissingen en redenen
Bij de correctionele rechtbank werd het hoger  beroep aanhangig gemaakt  tegen het 

vonnis van de politierechtbank van 15 december 2003 dat had vastgesteld : "het staat vast 
dat  de  verzekeringsovereenkomst  tussen beklaagde  (Z.)  en (eiseres)  een voertuig VW 
Polo dekte,  chassisnummer  WVWZZZ87ZFW079021,  terwijl  op het ogenblik  van het 
ongeval  deze  laatste  een  voertuig  Ford  Fiesta,  chassisnummer  WFOBXXGAFBM-
C09362, bestuurde (...);  bij  faxbericht  van 14 mei  2002 (...)  had de (...)  N.V. Bureau 
Bastin aan (eiseres) grosso modo het volgende meegedeeld : 'Gelieve nota ervan te willen 
nemen dat het verzekerde voertuig defect is. De klant gebruikt voorlopig een Ford Fiesta 
1800  Diesel  WFOBXXGAFBMC09362.  Wij  zullen  u  laten  weten  of  u  akte  dient  te 
nemen van een verandering van voertuig' (...). De dag van het ongeval was het voertuig 
VW  Polo  dat  oorspronkelijk  verzekerd  was,  ondertussen  reeds  hersteld  en  was  het 
opnieuw in staat van rijden (...)",

met het bestreden vonnis spreekt de rechtbank beklaagde Z. vrij van de telastleggingen 
van  niet-verzekering  G en H,  stelt  bijgevolg  het  Gemeen-schappelijk  Motorwaarborg-
fonds buiten de zaak, verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de burgerlijke 
rechtsvorderingen die tegen het Fonds zijn ingesteld, veroordeelt eiseres in solidum met 
beklaagde Z.  om het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en het echtpaar P.-F. te 
vergoeden die ieder optreden zowel in eigen naam als samen in hun hoedanigheid van 
vader en moeder met ouderlijk gezag over hun minderjarige kinderen P. N. en P. J.

Het bestreden vonnis grondt die beslissing op de volgende redenen :
"Het openbaar ministerie en (eiseres) voeren aan dat beklaagde (Z.) niet gedekt was 

door de verzekeringspolis (van eiseres). Deze laatste voert aan dat de polis een voertuig 
van  het  merk  Volkswagen  Polo  dekte  en  geen  Ford  Fiesta  die  in  het  ongeval  werd 
betrokken.

Allen zijn het erover eens dat het inroepen van artikel 4 van de modelovereenkomst niet 
relevant is, aangezien die bepaling gedurende 30 dagen de polishouder en bepaalde fami-
lieleden dekt voor elk vervangingsvoertuig dat aan een derde toebehoort, wat hier niet het 
geval is, aangezien beklaagde Z. eigenaar is van de beide betrokken voertuigen (de Polo 
en de Fiesta). (Eiseres) geeft eveneens aan het met de hand geschreven opschrift op de 
groene kaart van de verzekering waarvan beklaagde (Z.) houder was, en die hem door de 
aangestelde van makelaar Bastin werd afgeleverd, een verkeerde uitleg : 'tijdelijk Fiesta 
Diesel WFOBXXGAFBMC09362 - op 13/05/2002 - Bastin n.v. - (get.) L. -. Nergens staat 
vermeld dat de geldigheid van de groene kaart beperkt zou zijn tot de duur van de panne 
van de Polo (...). Men ging weliswaar ervan uit dat de dekking tijdelijk was, maar op de 
groene kaart  werd geen enkele tijdslimiet vermeld.  (Eiseres) beweert  eveneens dat het 
signaleren  van  een  tijdelijke  verandering  van  voertuig  niet  voldoet  aan  de  wettelijke 
verplichting van verzekering (...). Het ontvangstbewijs, op 14 mei 2002, van het faxbe-
richt dat door Bastin aan (eiseres) werd toegezonden, steekt in het dossier van de partijen 
en overtuigt dat (eiseres) dit faxbericht (...) heeft ontvangen (...). (Eiseres) verliest uit het 
oog dat zij een handelsvennootschap is, die verondersteld wordt om een dergelijke kennis-
geving te laten protesteren,  bij  ontstentenis waarvan haar stilzwijgen voor  instemming 
doorgaat. Dit wordt opgelegd door zowel het gebruik inzake verzekeringen als door de 
snelheid in de zakenwereld. In de veronderstelling dat zij het faxbericht verloren heeft 
gelegd en zij zich dus niet tegen het verzoek van het bureau Bastin zou hebben kunnen 
verzetten, heeft het bureau Bastin hoe dan ook op zijn minst een schijnvertegenwoordi-
ging gekregen om een verzekeringsdekking te verlenen, in naam van (eiseres), die haar 
blanco groene kaarten heeft gegeven. Eén daarvan heeft de aangestelde van Bastin inge-
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vuld. Naar luid van artikel 7, eerste lid, van de Wet van 21 november 1989, 'geeft  de 
verzekeraar aan de verzekeringnemer een bewijs af van het bestaan van de verzekerings-
overeenkomst'. Artikel 5 van het Koninklijk besluit van 13 februari 1991 beslist dat 'het 
bewijs bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 is het internatio-
nale verzekeringsbewijs (groene kaart), dat door het Belgisch Bureau van de Autoverze-
keraars  in  het  kader  van  de  inter-bureauovereenkomsten  wordt  uitgegeven  en  aan  de 
verzekerden bezorgd wordt door de toegelaten verzekeraar van de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen'.  Dit artikel  preciseert dat 'de  afgifte van dit 
certificaat gebeurt na voorafgaande betaling van de premie die overeenkomt met de verze-
keringsperiode bedoeld in de overeenkomst.

De verzekeraar  die  het certificaat  afgeeft  zonder  de betaling van  deze premie af  te 
wachten ziet ervan af de waarborg te schorsen en de overeenkomst te ontbinden wegens 
niet-betaling van de premie gedurende de ganse geldigheidsduur van het certificaat.

Deze duur moet overeenkomen met de verzekeringsperiode'. Uit die bepalingen vloeit 
voort dat de afgifte van de groene kaart door de verzekeraar of door zijn lasthebber hem 
ertoe verbindt de burgerlijke aansprakelijkheid te dekken van het voertuig dat op de voor-
melde groene kaart staat vermeld.

Ten overvloede kan men de zinloosheid van het standpunt van (eiseres) onderstrepen 
die, aangezien het bewijs is geleverd dat zij wel degelijk het faxbericht heeft ontvangen, 
wettelijk  de  gevolgen  van  haar  eventueel  verlies  en  bijgevolg  de  gevolgen  van  het 
ongeval, diende te dragen. De beklaagde (Z.) was geldig verzekerd voor de Ford Fiesta 
die bij het ongeval is betrokken".

Grieven
Eerste onderdeel
In  haar  aanvullende  conclusie  in  hoger  beroep en in  haar  samenvattende  conclusie 

betoogde eiseres dat zij "betwist dat zij als B.A. verzekeraar van P. Z. ter dekking van het 
schadegeval van 2 juni 2002 moet tussenkomen; dat, zoals reeds werd aangegeven, het 
voertuig dat bij dit ongeval betrokken is, een Ford Fiesta, niet overeenstemt met het voer-
tuig dat in de verzekeringspolis is vermeld; dat de polis immers voor een VW Polo werd 
aangegaan"; "dat de aankoop en het gebruik van de Ford Fiesta niet tot doel hadden om 
voorlopig een voertuig dat tijdelijk onklaar is te vervangen, maar wel degelijk om de VW 
Polo die in de verzekeringspolis wordt vermeld, definitief te vervangen; dat de perfecte 
werking van de VW Polo die in de polis wordt vermeld evenwel nooit ter discussie werd 
gesteld; dat het voertuig alleszins op het ogenblik van de feiten perfect in orde was over-
eenkomstig de verklaringen van de verzekerde in diens brief van 7 november 2002 en die 
hij  tijdens  het  onderzoek  op  de  terechtzitting  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  heeft 
herhaald,  aangezien deze laatste  de VW Polo daarenboven heeft  gebruikt  om naar  de 
plaats van het ongeval terug te keren; dat een dergelijke toestand in het verzekeringsrecht 
op  een  volledig  andere  wijze  wordt  ingeschat;  dat  het  hier  immers  niet  gaat  om het 
gebruik van een voertuig ter vervanging van een voertuig dat onbruikbaar is geworden, 
maar wel degelijk om een geval van verandering van voertuig; dat dit blijkt uit het proces-
verbaal van verhoor van P. Z. (...) die, op datum van 3 juni 2002, verklaart : 'Ik ben thuis 
weggegaan rond 12.15 uur om naar een tentoonstelling in Ciney te gaan. Ik heb daartoe 
een Ford Fiesta gebruikt die mij toebehoort en waarop ik mijn nummerplaten BHM657 
heb aangebracht, die bij een Volkswagen Polo behoren die ik aan mijn dochter wil geven';  
dat de bedoeling van de heer Z. duidelijk is; dat het erom gaat om op korte of minder 
korte termijn van voertuig te veranderen en niet om voorlopig een voertuig dat tijdelijk 
buiten  gebruik  is  te  vervangen;  dat  de  heer  Z.  bijgevolg  die  precieze  bedoeling  aan 
(eiseres) diende mede te delen; dat de heer Z. als eigenaar van een voertuig dat hij in het 
verkeer  wilde  brengen,  krachtens  de  bepalingen  van  de  Wet  van  21 november  1989, 
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verplicht was om, voorafgaand aan die inverkeersbrenging, de burgerlijke aansprakelijk-
heid van dat voertuig te doen verzekeren; dat aan die wettelijke vereiste niet is voldaan 
alleen [door] het feit dat de heer Z. het tijdelijke gebruik van een Ford Fiesta heeft gesig-
naleerd terwijl de oorspronkelijk verzekerde VW Polo defect was; dat immers, vanaf het 
ogenblik dat de VW Polo hersteld en bijgevolg in perfecte staat was, alleen dit voertuig 
aldus geldig door de verzekeringspolis van burgerlijke aansprakelijkheid die bij (eiseres) 
is aangegaan,  was gedekt  ; dat duidelijk uit de verschillende gegevens van het dossier 
blijkt  dat op geen enkel ogenblik aan (eiseres) is  verzocht om akte te nemen van een 
verandering van voertuig; dat alles ertoe aanzet te geloven dat de heer Z. in werkelijkheid 
met  twee  voertuigen  reed,  onder  dekking  van  één  zelfde  verzekeringscontract  B.A., 
ofschoon de Volkswagen Polo die in de verzekeringspolis wordt vermeld volledig rijklaar 
was; dat immers uit het strafdossier blijkt dat de heer Z. niet aarzelde om zijn nummer-
platen van het ene voertuig op het andere over te brengen, naar gelang zijn behoeften; dat 
de omstandigheid dat de heer Z. niet over de middelen beschikte om de belasting op de 
inverkeerstelling te betalen en dat hij verkoos om zelf de herstellingen te verrichten die 
voor de technische controle noodzakelijk waren, veranderen niets aan het feit dat hij zijn 
burgerlijke  aansprakelijkheid  diende  te  verzekeren  van  zodra  hij  dit  voertuig  in  het 
verkeer bracht; dat de inschrijving op die B.A.-verzekering overigens even noodzakelijk 
is  als  het  attest  van  de  autokeuringscentra  om die  Ford  Fiesta  te  registreren;  dat  de 
gevallen waarin een verzekerde met een ander voertuig mag rijden dan datgene wat geldig 
is verzekerd, strikt bij wet zijn bepaald; dat geen van die gevallen zich te dezen voordoet; 
(...); dat aangezien de heer Z. niet erom verzocht heeft dat op zijn verzekeringspolis akte 
wordt genomen van een verandering van voertuig, en hij geen nieuwe verzekeringspolis 
B.A. voor de Ford Fiesta heeft afgesloten, was hij wat de burgerrechtelijke aansprakelijk-
heid aangaat niet wettig en regelmatig bij (eiseres) verzekerd voor de Ford Fiesta die bij 
het ongeval op 2 juni 2002 is betrokken; dat (eiseres) bijgevolg het recht heeft om voor dit 
schadegeval haar dekking te weigeren".

Het bestreden vonnis antwoordt niet op dit betoog volgens welk het te dezen een geval 
betrof van definitieve vervanging van een voertuig die niet bij eiseres was aangevraagd en 
die bijgevolg niet door haar werd gedekt. Het is bijgevolg niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Artikel 7, inzonderheid het eerste lid, van de Wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen bepaalt dat "de verzeke-
raar aan de verzekeringnemer een bewijs afgeeft van het bestaan van de verzekeringsover-
eenkomst (...)".

Artikel 5 van het Koninklijk besluit van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtre-
ding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-
lijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen  bepaalt  :  "Het  bewijs  bedoeld  in  artikel  7, 
eerste lid,  van de wet  van 21 november 1989 is het  internationale verzekeringsbewijs 
('groene kaart'), dat door het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars in het kader van de 
inter-bureauovereenkomsten wordt uitgegeven en aan de verzekerden bezorgd wordt (...).

De afgifte van dit certificaat gebeurt na voorafgaande betaling van de premie die over-
eenkomt met de verzekeringsperiode bedoeld in de overeenkomst.

De verzekeraar  die het  certificaat  afgeeft  zonder de betaling van deze premie af te 
wachten ziet ervan af de waarborg te schorsen en de overeenkomst te ontbinden wegens 
niet-betaling van de premie gedurende de ganse geldigheidsduur van het certificaat.

Deze duur moet overeenkomen met de verzekeringsperiode".
Ofschoon de "groene kaart" die de verzekeraar of zijn lasthebber afgeeft, zoals de voor-

melde artikelen bepalen, het bestaan van het verzekeringscontract  doet veronderstellen, 
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betreft  dit  een  louter  weerlegbaar  vermoeden.  De  verzekeraar  kan  bijgevolg  dit 
vermoeden  omkeren  en  bewijzen  dat  op  het  ogenblik  van  het  ongeval  het  voertuig 
waarmee het ongeluk werd veroorzaakt niet gedekt was.

Te dezen voerde eiseres in haar aanvullende en in haar samenvattende conclusie in 
hoger beroep verschillende gegevens aan teneinde in tegenspraak met de "groene kaart" 
en de vermeldingen die erop zijn aangebracht te bewijzen, dat het om niet-verzekering 
ging aangezien het de definitieve vervanging van een voertuig betrof en omdat, althans, er 
alleen sprake kon zijn, overeenkomstig het faxbericht van 14 mei 2002 volgens welke 
"het verzekerde voertuig defect is" en dat "de klant voorlopig een Ford Fiesta gebruikt", 
van een tijdelijke dekking voor de periode waarin de oorspronkelijk verzekerde Volks-
wagen Polo defect was, hetgeen op 2 juni 2002 niet meer het geval was.

Met  de beslissing dat  uit  de  voormelde  artikelen  voortvloeit  dat  de  "groene  kaart" 
waarop vermeld stond dat de Ford Fiesta tijdelijk was gedekt, en die door de lasthebber 
van eiseres is afgegeven, deze ertoe verbindt de burgerlijke aansprakelijkheid van het erin 
omschreven voertuig te dekken, kent het bestreden vonnis aan de afgifte van de groene 
kaart en hetgeen erop vermeld staat de waarde toe van een bewijs van verzekering en niet 
die van een eenvoudig weerlegbaar vermoeden (schending van de artikelen 7, inzonder-
heid eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen en 5 van het Koninklijk besluit van 13 februari 
1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet  van 21 november 1989 
betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering).

Derde onderdeel 
Hoewel  de  rechter  het  bestaan  van  de  feiten  waarop  hij  zijn  beslissing  grondt,  op 

onaantastbare  wijze  vaststelt  en  hoewel  de  gevolgen  die  hij  als  feitelijke  vermoedens 
daaruit afleidt aan zijn oordeel en beleid worden overgelaten en door hem op onaantast-
bare wijze worden beoordeeld, gaat het Hof van Cassatie niettemin na of de strafrechter 
aan de vastgestelde  feiten  geen  gevolgen  heeft  verbonden die  daarmee  in  geen  enkel 
verband staan of die op grond daarvan onmogelijk kunnen worden verantwoord.

Te dezen, zoals het vonnis van de eerste rechter van 15 december 2003 heeft vastge-
steld,  vermeldt  het  faxbericht  van  14  mei  2002  dat  door  de  makelaar  aan  eiseres  is 
gericht : "Gelieve nota ervan te willen nemen dat het verzekerde voertuig defect is. De 
klant  gebruikt  tijdelijk  een  Ford  Fiesta  1800  Diesel  WFOBXXGAFBMC09362.  Wij 
houden u ervan op de hoogte als u akte moet nemen van een verandering van voertuig" 
en, volgens de verklaring van beklaagde Z. die op de terechtzitting van de politierecht-
bank van 23 juni 2003 werd genoteerd, "de dag van het ongeval was de Polo in staat van 
rijden (...)".  De instemming van eiseres die wordt  afgeleid  uit  het  feit  dat  een reactie 
uitbleef op het voormelde faxbericht kon bijgevolg alleen betrekking hebben op de verze-
kering van de Ford Fiesta voor  de duur dat de oorspronkelijk verzekerde Volkswagen 
Polo defect was, wat op de dag van het ongeval niet meer het geval was.

Door uit het ontbreken van een reactie van eiseres op het faxbericht van haar makelaar 
van 14 mei 2002, het bestaan van een tijdelijke verzekering af te leiden van de Ford Fiesta 
op de dag van het ongeval, miskent de rechtbank het rechtsbegrip feitelijk vermoeden en 
het algemeen beginsel betreffende de bewijsvoering in strafzaken (miskenning van voor-
meld beginsel en schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek). 

IV. Beslissing van het Hof
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering die door verweerder  het  Gemeenschappelijk  Motoorwaarborg-
fonds tegen eiseres is ingesteld :

Over het middel :
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Eerste onderdeel :
Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat de verweerder Z. eigenaar was 

van twee voertuigen,  een Volkswagen Polo en een Ford Fiesta,  en te hebben 
vermeld dat eiseres "(...) aan het handgeschreven opschrift op de groene verzeke-
ringskaart waarvan [die verweerder] houder was en die hem door de aangestelde 
van  makelaar  Bastin  werd  afgegeven  :  'voorlopig  Fiesta  Diesel  WFOBXX-
GAFBMC09362 - op 13/05/2002 - Bastin n.v. - (get.) L. - ' "een betekenis geeft 
die het niet heeft, oordeelt het bestreden vonnis dat "het geenszins aangewezen is 
dat de geldigheid van de groene kaart beperkt zou worden tot de duur van het 
defect van de Polo" en dat, "weliswaar verondersteld werd dat de dekking tijde-
lijk was, doch dat op de groene kaart geen enkele tijdsbeperking stond vermeld";

Dat de appelrechters door die vermeldingen oordelen dat de vervanging van de 
Volkswagen Polo door de Ford Fiesta een tijdelijk karakter had;

Dat  zij  aldus,  door  deze  tegen  te  spreken,  de  conclusie  van  eiseres  beant-
woorden,  waarin  werd  aangevoerd  dat  die  vervanging  definitief  was,  en  hun 
beslissing regelmatig met redenen omkleden;

Dat dit onderdeel feitelijke grondslag mist;
Tweede onderdeel :
Overwegende dat uit de vermeldingen in het antwoord op het eerste onderdeel 

blijkt  dat  de appelrechters  aan de uitreiking van de groene kaart  en wat erop 
vermeld stond niet de waarde van een bewijs van verzekering toekennen, maar 
oordelen  dat  de  hun  door  eiseres  voorgelegde  gegevens  niet  toelaten  het 
vermoeden waarmee de uitreiking gepaard gaat om te keren;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
Derde onderdeel :
Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het de schending van de artikelen 

1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert, die niet van toepassing zijn 
in strafzaken, faalt naar recht;

Overwegende  dat  het  onderdeel,  door  te  oordelen  dat  de  appelrechters  het 
bestaan  van  een  tijdelijke  verzekering  op  de  dag  van  het  schadegeval  alleen 
afleiden uit het niet reageren van eiseres op het faxbericht van haar makelaar, op 
een onjuiste lezing van het vonnis berust, mitsdien feitelijke grondslag mist;

Overwegende dat de appelrechters voor het overige, enerzijds het bestaan van 
de voormelde verzekering afleiden uit de vermeldingen in het eerste onderdeel; 
dat zij, anderzijds, oordelen dat eiseres, die "[...] een handelsvennootschap is, [...] 
geacht wordt om schriftelijk tegen dergelijke kennisgeving te protesteren [met 
name, het faxbericht van de makelaar van 14 mei 2002], bij gebrek waaraan haar 
stilzwijgen met instemming gelijkstaat; [...] zowel het gebruik inzake verzeke-
ringen als de snelheid van de zakenwereld leggen dit op";

Dat de appelrechters aldus het begrip van het vermoeden van onschuld noch 
het algemeen rechtsbeginsel van de bewijslast in strafzaken miskennen;

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissingen op de burger-
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lijke rechtsvorderingen tegen eiseres door de verweerders D. P. en M.-A. F., die 
optreden in eigen naam en in de hoedanigheid van wettelijke beheerders over de 
goederen van hun minderjarige kinderen N. P. en J. P., te weten :

1. die welke uitspraak doet over de verplichting van eiseres om de verweerders 
te vergoeden :

Overwegende dat eiseres afstand doet van haar cassatieberoep op grond dat het 
krachtens artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering voorbarig is;

Overwegende  dat  krachtens  het  tweede  lid  van  die  bepaling,  onmiddellijk 
cassatieberoep tegen de beslissing op zowel het beginsel van aansprakelijkheid 
als op het beginsel van de verplichting voor de aansprakelijkheidsverzekeraar om 
de slachtoffers van een ongeval te vergoeden, ontvankelijk is;

Dat  aangezien  de afstand  door  dwaling is  aangetast,  die  niet  moet  worden 
verleend;

Over het middel :
Overwegende dat om de al eerder uiteengezette redenen, het eerste onderdeel 

feitelijke grondslag mist en het tweede en derde onderdeel niet kunnen worden 
aangenomen;

2. die welke uitspraak doet over de omvang van de schade :
Overwegende dat eiseres afstand doet van haar cassatieberoep;
C. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing waarbij eiseres 

tot de kosten van de N.V. Bureau Bastin wordt veroordeeld;
Overwegende dat eiseres geen enkel middel aanvoert;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verleent  afstand  van  het  cassatieberoep  in  zoverre  het  gericht  is  tegen  de 

beslissingen die op de tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen van 
de verweerders D. P. en M.-A. F., die optreden in eigen naam en in hun hoeda-
nigheid  van  wettelijke  beheerders  over  de  goederen  van  hun  minderjarige 
kinderen N. P. en J. P., uitspraak doen over de omvang van de schade;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

14  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-gene-
raal – Advocaat:  mr. Kirkpatrick.

Nr. 673

2° KAMER - 14 december 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 17 — ARTIKEL 17.2 - INHAALVERBOD - 
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LINKS INHALEN - VERBOD EEN BESTUURDER IN TE HALEN DIE STOPT VOOR EEN OVERSTEEKPLAATS 
VOOR VOETGANGERS - OMVANG VAN HET VERBOD

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BURGERLIJKE PARTIJ - 
VORDERINGEN VAN HET SLACHTOFFER VAN EEN VERKEERSONGEVAL EN VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR VAN ZIJN WERKGEVER - BESLISSING OVER DIE VORDERINGEN - 
CASSATIEBEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - VERNIETIGING - GEVOLGEN VAN DE 
INDEPLAATSSTELLING - UITBREIDING VAN DE VERNIETIGING

1º Krachtens art. 17.2.5°, Wegverkeersreglement, is het links inhalen van een voertuig met  
meer  dan twee wielen  verboden  wanneer  de  in  te  halen  bestuurder  stopt  voor  een 
oversteekplaats voor voetgangers op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door 
een bevoegd persoon of door verkeerslichten; die bepaling verbiedt niet dat een voertuig  
dat reeds gestopt is voor een oversteekplaats voor voetgangers wordt ontweken.  (Art. 
17.2.5°, Wegverkeersreglement)

2º Vernietiging, op het cassatieberoep van de burgerlijke partij, van de beslissing op de 
door haar tegen de beklaagde ingestelde burgerlijke rechtsvordering, strekt zich uit tot de  
beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die de arbeidsongevallenverzekeraar van de 
werkgever van de burgerlijke partij, die in de plaats van deze laatste is gesteld, tegen de 
voormelde beklaagde heeft ingesteld1.

(D. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.04.1651.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 12 oktober 2004 door de 

Correctionele Rechtbank te Bergen in hoger beroep is gewezen. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu 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 tweede middel :
Overwegende dat krachtens artikel 17.2.5° van het Wegverkeersreglement het 

links inhalen van een voertuig met meer dan twee wielen verboden is wanneer de 
in  te  halen  bestuurder  stopt  voor  een  oversteekplaats  voor  voetgangers  op 
plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door 
verkeerslichten;

Dat die bepaling niet verbiedt dat een voertuig dat reeds gestopt is voor een 
oversteekplaats voor voetgangers wordt ontweken;

Overwegende dat de appelrechters, teneinde een gedeelte van de aansprake-

1 Zie Cass., 27 maart 2002, AR P.01.1726.F, nr 207. 
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lijkheid voor het ongeval ten laste van eiser te laten, oordelen dat hij met name 
die bepaling had overtreden op grond dat hij "een voertuig dat stilstond [voor een 
oversteekplaats voor voetgangers] in afwachting [dat] er een parkeerplaats vrij-
kwam, had ingehaald [...]";

Dat het vonnis aldus de voormelde wettelijke bepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond is;
Overwegende dat er geen grond is om het eerste middel te onderzoeken dat 

niet tot een ruimere vernietiging kan leiden;
En overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op 

de  door  eiser  tegen  verweerster  ingestelde  burgerlijke  rechtsvordering,  zich 
uitstrekt tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering die de N.V. Zurich, 
arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van eiser, die in de plaats van 
deze laatste is gesteld, tegen haar heeft ingesteld;

OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de burgerlijke 

rechtsvorderingen die door eiser en de N.V. Zurich tegen verweerster zijn inge-
steld,  behalve  in  zoverre  het  beslist  dat  verweerster  voor  minstens  de  helft 
aansprakelijk is voor het ongeval en de schade die eruit voortvloeit;

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

Veroordeelt verweerster in de kosten;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank van Doornik, 

zitting houdende in hoger beroep.

14  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: mevr.Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat:  mr. J. Petit, Bergen.

Nr. 674

2° KAMER - 14 december 2005

1º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- VONNISSEN - REDENGEVING - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
TOEPASSING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN - 
VASTSTELLING

3º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BEZWAREN 
- VASTSTELLING
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4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - NEERLEGGING VAN 
CONCLUSIE - REDENGEVING

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
NEERLEGGING VAN CONCLUSIE - REDENGEVING

1º Art. 149 G.W. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die de rechtspleging 
regelen1. (Art. 149, G.W.)

2º  en  3°  De  wetgever  heeft  zich  op  de  leden  van  de  onderzoeksgerechten  verlaten  
teneinde  te  oordelen  of  er  al  dan  niet  voldoende  bezwaren  bestaan  die  door  het  
onderzoek zijn verkregen, om hetzij de verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het  
vonnisgerecht hetzij een beslissing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; geen 
enkele wettelijke bepaling verplicht om de bezwaren te vermelden of de redenen op te 
geven waarom die onvoldoende zijn geacht; wanneer een conclusie het feitelijk bestaan 
van voldoende bezwaren betwist of aanvoert, antwoordt het onderzoeksgerecht bijgevolg 
daarop door de onaantastbare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan2.(Artt. 
128, 129, 130, 229 en 231, Sv.)

4º en 5° De onaantastbare bevoegdheid die aan het onderzoeksgerecht is toegekend om 
het al dan niet bestaan van voldoende bezwaren te beoordelen, ontslaat het niet van de 
verplichting de conclusie te beantwoorden die aanvoert dat het verweten feit al dan niet  
een strafbaar misdrijf vormt3. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231, Sv.)

(H. T. I.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0185.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 januari 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 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 :
Wat beide onderdelen samen betreft :
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet niet van toepassing is op de 

onderzoeksgerechten  die de rechtspleging regelen,  aangezien hun beslissingen 
geen vonnissen in de zin van dat artikel zijn; 

Overwegende dat uit de artikelen 128, 129, 130, 229 en 231 van het Wetboek 

1 Cass., 26 maart 2003, AR P.03.0136.F, nr 206.
2 Cass., 16 feb. 2005, AR P.04.1428.F, nr 95.
3 Zie Cass., 7 april 2004, AR P.04.0260.F, nr 192.
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van Strafvordering blijkt dat de wetgever zich op het geweten van de leden van 
de  onderzoeksgerechten  heeft  verlaten  bij  de  beoordeling  of  er  al  dan  niet 
voldoende bezwaren bestaan die door het onderzoek zijn verkregen, om hetzij de 
verwijzing van de inverdenkinggestelde naar het vonnisgerecht hetzij een beslis-
sing van buitenvervolgingstelling te verantwoorden; dat geen enkele wettelijke 
bepaling  verplicht  om de  bezwaren  te  vermelden  of  de redenen  op te  geven 
waarom die onvoldoende zijn geacht;

Dat  wanneer  een  conclusie  het  feitelijk  bestaan  van  voldoende  bezwaren 
betwist of aanvoert, het onderzoeksgerecht daarop antwoordt met de onaantast-
bare vaststelling dat die bezwaren al dan niet bestaan;

Dat het middel, in zoverre, faalt naar recht;
Overwegende  dat  de  onaantastbare  beoordelingsbevoegdheid  die  aan  het 

onderzoeksgerecht is toegekend, het weliswaar niet van de verplichting ontslaat 
de conclusie te beantwoorden waarin wordt aangevoerd dat het tenlastegelegde 
feit al dan niet een strafbaar misdrijf oplevert;

Overwegende dat eiser in de conclusie die hij voor de appelrechters heeft neer-
gelegd zich evenwel ertoe beperkt  heeft het feitelijk bestaan van bezwaren te 
bevestigen; dat hij niet heeft geconcludeerd over de toepasselijkheid van de arti-
kelen 193 en 195 van het Strafwetboek op de feiten die aan verweerders worden 
verweten;

Overwegende, voor het overige, dat het middel het arrest verwijt te oordelen 
dat "processen-verbaal die door rijkswachters zijn opgemaakt alleen als inlich-
ting gelden, wat voor gevolg zou hebben dat zij niet van valsheid kunnen worden 
beticht"; 

Maar overwegende dat het arrest vermeldt dat "processen-verbaal die door de 
rijkswachters zijn opgemaakt alleen als inlichting gelden en voor de rechter niet 
bindend zijn wat het commentaar betreft dat die rijkswachters menen te moeten 
geven en de gevolgtrekkingen die zij op grond van de daadwerkelijk verkregen 
verklaringen menen te mogen afleiden";

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

14  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: mevr.Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaten:  mrs. M. Eloy, Brussel, R. De Baerdemaeker, Brussel en M. Kokot, Brussel. 

Nr. 675

2° KAMER - 14 december 2005
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MACHTSOVERSCHRIJDING - NIETIGVERKLARING VAN HANDELINGEN DIE 
MACHTSOVERSCHRIJDING OPLEVEREN - VERZOEKENDE PARTIJ

  Geen enkele wetsbepaling voorziet in een andere vordering tot nietigverklaring van de  
handelingen waarbij de rechters en de ambtenaren van het openbaar ministerie, alsmede 
de  tuchtoverheid  van  de openbare  en  ministeriële  ambtenaren en van  de  balie  hun 
bevoegdheid zouden hebben overschreden,  dan die waarbij  die handelingen door de 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op voorschrift van de minister van Justitie,  
bij dat Hof worden aangebracht1. (Artt. 610 en 1088, eerste lid, Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1262.F)

I. Bestreden beslissing
De  vordering  tot  nietigverklaring  is  gericht  tegen  een  beschikking  op  7 

september 2005 door onderzoeksrechter Claire Bruyneel gewezen in de zaak met 
het notitienummer 21.99.2780/01 van de procureur des Konings te Brussel. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert verschillende grieven aan in een verzoekschrift, waarvan een voor 

eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat  eiser  bij  verzoekschrift  dat  op 13 september  2005 op de 

griffie van het Hof is neergelegd, de nietigverklaring heeft gevorderd, wegens 
machtsoverschrijding,  van  de  beschikking  die  de  onderzoeksrechter  op  7 
september 2005 heeft genomen en waarbij een verzoek tot het stellen van een 
aanvullende onderzoekshandeling wordt verworpen; 

Overwegende  dat  naar  luid  van  artikel  610  van  het  Gerechtelijk  Wetboek, 
onverminderd artikel 14, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd 
op 12 januari 1973, het Hof van Cassatie kennisneemt van vorderingen tot nietig-
verklaring van de handelingen  waarbij  de rechters  en de ambtenaren  van het 
openbaar  ministerie,  alsook de tuchtoverheid van de openbare  en ministeriële 
ambtenaren en van de balie, hun bevoegdheid zouden hebben overschreden;

Dat krachtens artikel 1088, eerste lid, van datzelfde wetboek, die handelingen 
door  de  procureur-generaal  bij  het  Hof  van  Cassatie,  op  voorschrift  van  de 
minister van Justitie, bij dat Hof worden aangebracht, zelfs wanneer de wette-
lijke termijn voor de voorziening in cassatie verstreken is en geen enkele partij in 
voorziening is gekomen;

Overwegende dat geen enkele wetsbepaling voorziet in een andere vordering 
tot nietigverklaring van de handelingen waarvan de kennisname aan het Hof van 
Cassatie is toegewezen;

1 Cass., 31 mei 2001, AR C.00.0383.F, nr 328..
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Dat de vordering tot nietigverklaring niet ontvankelijk is;
En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op de grieven van eiser 

die met de ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring geen verband 
houden;

OM DIE REDENEN,

HET HOF

Verwerpt de vordering tot nietigverklaring;

Veroordeelt eiser in de kosten. 

14  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h.  Dejemeppe –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Loop,  advocaat-
generaal.

Nr. 676

2° KAMER - 14 december 2005

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - CONCLUSIE - VERWIJZING NAAR EEN CONCLUSIE DIE DOOR EEN ANDERE 
PARTIJ IN EEN ANDERE RECHTSPLEGING IS NEERGELEGD - WEERGAVE VAN DIE CONCLUSIE - BEGRIP

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - INVERDENKINGGESTELDE - VERWEERMIDDEL - GEEN ANTWOORD OP DE 
CONCLUSIE VAN EEN MEDE-INVERDENKINGGESTELDE - VOORWAARDEN

1º De verwijzing in  een conclusie naar deze die door een andere partij  in een andere  
rechtspleging  is  neergelegd,  ook  al  wordt  ze  "verondersteld  volledig  te  zijn  
overgenomen", kan niet als een weergave ervan worden beschouwd1.

2º Ofschoon een inverdenkinggestelde, ook al heeft hij zelf geen conclusie ingediend, het 
gebrek  aan  antwoord  op  de  conclusie  van  een  mede-inverdenkinggestelde  kan 
aanvoeren, wanneer die betrekking heeft op een punt dat voor de eiser van belang is, 
vereist  dit  toch  dat  die  conclusie  binnen dezelfde  rechtspleging  is  genomen en voor  
dezelfde zetel is neergelegd2.

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1586.F)

I. Bestreden beslissing

1 Zie Cass., 27 mei 1992, AR 9657, nr 506. 
2 Zie Cass., 23 juni 1982, nr 636, 7 jan. 1983, AR 3579, nr 265 en 23 mei 1986, AR 4866, nr 586;  
over de verplichting om conclusies te beantwoorden zie Raoul DECLERCQ,  R.P.D.B., compl.  IX, v° 
Procédure pénale, Bruylant, 2004, n° 1486 e.v., inz. 1498 en 1506. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 december 2005 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu 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 het middel het arrest verwijt dat het een verweer niet beant-

woordt  in  de  conclusie  die  voor de kamer  van  inbeschuldigingstelling  op 20 
oktober 2005 is neergelegd door een mede-inverdenkinggestelde S. P. en waar-
naar  eiser  verwees  in  zijn  eigen  conclusie,  die  voor  de  appelrechters  op  de 
terechtzitting van 1 december 2005 is genomen; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat 
de voormelde conclusie van S. P. de rechtspleging inzake de voorlopige hech-
tenis van die mede-inverdenkinggestelde betrof die geleid heeft tot het arrest van 
de kamer van inbeschuldigingstelling van 20 oktober 2005; 

Dat de verwijzing in een conclusie naar deze die door een andere partij in een 
andere rechtspleging is neergelegd, ook al wordt ze "verondersteld volledig te 
zijn overgenomen", niet als een weergave ervan kan worden beschouwd;

Dat  daarenboven,  ofschoon een  inverdenkinggestelde,  ook  al  heeft  hij  zelf 
geen  conclusie  ingediend,  het  gebrek  aan  antwoord  op  de  conclusie  van  een 
mede-inverdenkinggestelde kan aanvoeren, wanneer die betrekking heeft op een 
punt  dat  voor  eiser  van  belang  is,  dit  toch  vereist  dat  die  conclusie  binnen 
dezelfde rechtspleging is genomen en voor dezelfde zetel is neergelegd;

Overwegende  dat  de  appelrechters  bijgevolg  de  in  het  middel  bedoelde 
conclusie niet dienden te beantwoorden;

Overwegende dat in tegenstelling tot wat het middel aanvoert,  uit het arrest 
niet  blijkt  dat  de  appelrechters  zich  "alleen  op de  feiten die  momenteel  [aan 
eiser]  worden  verweten"  hebben  gegrond  om  "[diens]  gevaarlijk  gedrag"  te 
beoordelen;

Overwegende dat, voor het overige, door te vermelden "dat in dit stadium van 
de rechtspleging, geen enkele alternatieve maatregel  van aard zou zijn om op 
doeltreffende  wijze  aan  het  gevaarlijke  gedrag  [van  eiser]  te  verhelpen",  het 
arrest de conclusie die op bladzijde vijf van de memorie is overgenomen beant-
woordt,  en zijn beslissing tot verwerping van het  verzoek tot vrijlating onder 
voorwaarden, regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;

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

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

14  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-gene-
raal – Advocaat: J. Pierre, Luik.  

Nr. 677

2° KAMER - 14 december 2005

1º VREEMDELINGEN - HECHTENIS - EINDE - AARD - TITEL VAN HECHTENIS DIE IN DE PLAATS 
VAN EEN ANDERE WORDT GESTELD

2º VREEMDELINGEN - HECHTENIS - HOGER BEROEP - VERVAL VAN DE TITEL VAN HECHTENIS 
- WEERSLAG

3º CASSATIEBEROEP — ALLERLEI - VREEMDELINGEN - HECHTENIS - VERVAL VAN DE 
TITEL VAN HECHTENIS - WEERSLAG

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - VREEMDELINGEN - RECHT OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL

5º VREEMDELINGEN - HECHTENIS - RECHTSMIDDEL - ARTIKEL 13 E.V.R.M. - RECHT OP 
EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - VREEMDELINGEN - RECHTSMIDDEL BEPERKT TOT DE TEGEN 
DE VREEMDELING GENOMEN MAATREGEL

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - VREEMDELINGEN - RECHTSMIDDEL BEPERKT TOT DE TEGEN DE VREEMDELING 
GENOMEN MAATREGEL

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 14 - VREEMDELINGEN - RECHTSMIDDEL BEPERKT TOT DE TEGEN DE VREEMDELING 
GENOMEN MAATREGEL

9º VREEMDELINGEN - HECHTENIS - RECHTSMIDDEL - ARTIKELEN 5.4, 13 EN 14, 
E.V.R.M. - RECHTSMIDDEL BEPERKT TOT DE TEGEN DE VREEMDELING GENOMEN MAATREGEL

1º  De  hechtenis  die  een  aanvullende  veiligheidsmaatregel  is  voor  de  tijd  die  strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel die bij art. 27, Vreemdelingenwet, is  
bepaald, komt in de plaats van de beslissing tot vrijheidsberoving die op art. 7 van de 
voormelde wet is gegrond1.

2º en 3°  Wegens het verval van de titel van hechtenis die op art. 7, Vreemdelingenwet, is  
gegrond, wordt het cassatieberoep tegen het arrest dat uitspraak doet over de wettigheid 
van die titel en over de maatregel van verwijdering die het voorwerp ervan uitmaakte,  

1 Cass., 26 aug. 2003, AR P.03.1002.F, nr 407. 
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zonder voorwerp2.

4º en 5° De vraag of de vreemdeling over een daadwerkelijk rechtsmiddel in de zin van art.  
13,  E.V.R.M.  beschikt  moet  in  het  licht  gezien  worden  van  het  geheel  van  de  
rechtspleging en van de rechtsmiddelen die het intern recht hem biedt. 

6º, 7°, 8° en 9°  Schending van de artt. 5.4, 13 en 14, E.V.R.M. kan niet worden afgeleid uit  
de omstandigheid alleen dat  de artt.  71 tot  74, Vreemdelingenwet de rechtsmiddelen  
waarin zij voorzien slechts instellen voor de maatregelen die tegen de vreemdeling zijn  
gericht. 

(G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1362.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
Op de terechtzitting van 7 december 2005 heeft eiser een nota van antwoord 

op de mondelinge conclusie van het openbaar ministerie neergelegd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser voert vijf middelen aan in een memorie.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest van 27 september 2005 uitspraak doet 

over de vrijheidsberoving van eiser die op 31 mei 2005 is bevolen, met toepas-
sing van artikel 7 van de Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot 
het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de  verwijdering  van  vreemde-
lingen, en die met toepassing van het vierde lid van dat artikel op 29 juli 2005 is 
verlengd;

Overwegende dat uit de stukken van de Dienst Vreemdelingenzaken, die op de 
griffie  van  het  Hof  op  24  november  2005  zijn  ontvangen,  blijkt  dat,  op  14 
oktober 2005, de afgevaardigde van de minister van Binnenlandse Zaken eiser 
ter  beschikking  van  de  Dienst  Vreemdelingenzaken  heeft  doen  opsluiten 
teneinde hem naar de Tunesische grens terug te leiden, omdat hij niet binnen de 
gestelde  termijn aan  het  bevel  om het  grondgebied  te  verlaten  heeft  gehoor-
zaamd, en dat het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, op 
22 november 2005, bevolen heeft eiser ter beschikking van de Dienst Vreemde-
lingenzaken te houden;

Overwegende  dat  de  hechtenis  die  een  aanvullende  veiligheidsmaatregel  is 
voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel die bij 
artikel 27 van de voormelde wet is bepaald, in de plaats komt van de beslissing 
tot  vrijheidsberoving  van  31  mei  2005,  die  op  29  juli  2005  werd  verlengd, 

2 Ibid.
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vermits het een andere titel van vrijheidsberoving betreft dan die waarop artikel 
7 van de voormelde wet is gegrond;

Dat wegens het verval van de titel van hechtenis van 31 mei 2005 het cassatie-
beroep tegen het arrest dat uitspraak doet over de wettigheid van die titel en over 
de maatregel van verwijdering die het voorwerp ervan uitmaakte, zonder voor-
werp wordt;

Dat het cassatieberoep zonder voorwerp is geworden;
Overwegende  dat  de  omstandigheid  dat  de  vernietiging  van  het  bestreden 

arrest voor eiser een belang kan uitmaken in het kader van een aansprakelijk-
heidsvordering  tegen  de  Staat  wegens  onwettige  opsluiting  niet  voor  gevolg 
heeft dat aan het cassatieberoep opnieuw voorwerp wordt verleend;

Overwegende dat de vraag of de vreemdeling over een daadwerkelijk rechts-
middel in de zin van artikel 13 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden beschikt, moet worden onderzocht 
in het licht van de rechtspleging en van de rechtsmiddelen in hun geheel, die hem 
door het intern recht worden aangeboden;

Dat schending van de artikelen 5.4, 13 en 14 van het voormelde verdrag niet 
kan worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de artikelen 71 tot 74 van de 
Wet  van  15  december  1980  de  rechtsmiddelen  waarin  zij  voorzien  slechts 
instellen voor de maatregelen die tegen de vreemdeling zijn gericht; 

En overwegende dat er geen grond is om acht te slaan op eisers memorie die 
geen betrekking heeft op de omstandigheid dat het cassatieberoep zonder voor-
werp is geworden;

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

14  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaat: C. Gibson, Luik.

Nr. 678

1° KAMER - 15 december 2005

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS - CURATOR - FAILLISSEMENT - OPHEFFING - 
ONTVANKELIJKHEID

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - OPHEFFING - CASSATIEBEROEP - 
CURATOR - ONTVANKELIJKHEID
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3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - VERWERPING VAN DE AKKOORDAANVRAAG - 
FAILLISSEMENTSVOORWAARDEN - OPENBAAR MINISTERIE - ADVIES

4º OPENBAAR MINISTERIE - FAILLISSEMENT - RECHTSPLEGING - VERWERPING VAN DE 
AKKOORDAANVRAAG - FAILLISSEMENTSVOORWAARDEN - ADVIES

5º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - FAILLISSEMENT - 
OPHEFFING - GERECHTELIJKE ONTBINDING - CURATOR - ONTVANKELIJKHEID

6º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - FAILLISSEMENT - OPHEFFING - GERECHTELIJKE 
ONTBINDING - CASSATIEMIDDEL - CURATOR - ONTVANKELIJKHEID

1º  en 2° Tegen een arrest van het hof van beroep dat een faillissement opheft en aldus de  
vraag betreft of het faillissement al dan niet moest worden gehandhaafd en dus of de  
curator het beheer van de boedel moest blijven uitoefenen, kan door de curator die in het  
geding was een ontvankelijk cassatieberoep worden ingesteld1.

3º  en  4°  Wanneer  de  rechtbank,  indien  de  akkoordaanvraag  wordt  verworpen,  de  
schuldenaar in het bijzonder hoort over de faillissementsvoorwaarden, moet zij ook het 
openbaar  ministerie  de  mogelijkheid  geven  over  het  faillissement  zijn  advies  te 
verstrekken. (Art. 15, § 2, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord en 764, 
8°, Ger.W.)

5º en 6° Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het middel van de curator ter bestrijding  
van  de  navolgend  gewezen  beslissing  over  de  gerechtelijke  ontbinding  van  de 
vennootschap, wanneer de beslissing tot  opheffing van haar faillietverklaring overeind 
blijft. 

(F.G.A. DE ROY, e.a., in hoedanigheid van curatoren van het faillissement  van SOBELAIR n.v. T. SOBELAIR n.v., in 
vereffiening  e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0531.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het door de curatoren van de NV Sabena ingestelde inci-

1 Cass., 14 jan. 2005, AR C.03.0468.N, nr 25. 
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denteel hoger beroep ontvangt.
Grieven
1.1. Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1054 van het Gerechtelijk Wetboek kan alleen de gedaagde in hoger 

beroep incidenteel beroep instellen. Een partij is enkel gedaagde in hoger beroep in de zin 
van die bepaling wanneer een hoofd- of incidenteel beroep tegen haar wordt gericht, wat 
impliceert dat een partij voor de appèlrechters een vordering heeft ingesteld, met uitzon-
dering  van  een  vordering  tot  bindendverklaring  van  het  arrest,  waardoor  zij  in  haar 
belangen  kan  worden  geschaad.  Een  partij  die,  overeenkomstig  artikel  1053  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, in de zaak is geroepen tot bindendverklaring van het arrest, geen 
gedaagde in hoger beroep is.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt  dat het hoofdberoep van de NV Sobelair 
werd ingesteld tegen alle procespartijen in eerste aanleg, waaronder de curatoren van de 
NV Sabena, maar dit had enkel tot strekking het vonnis a quo nietig te verklaren wat  
betreft de faillissementsverklaring. Het blijkt dus niet dat de NV Sobelair voor de appèl-
rechters een eis heeft ingesteld die de belangen van de curatoren van de NV Sabena zou 
kunnen schaden. Laatstgenoemden hadden derhalve niet de hoedanigheid van gedaagden 
in hoger beroep die incidenteel beroep kunnen instellen.

Het bestreden arrest, door het incidenteel beroep van de curatoren van de NV Sabena te 
ontvangen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht (schending van artikel 1054 van 
het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 757, 764, 8°, en 824 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 148 van de Grondwet;
- de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 11, §2 en 15, §2, van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk 

akkoord.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest vernietigt het vonnis a quo en zegt dat het op 19 januari 2004 ten 

name van de NV Sobelair geopende faillissement is opgeheven en dat de eisers uit hun 
aanstelling worden ontlast.

Het verantwoordt  deze beslissing door de overwegingen  dat :  "de rechtbank (heeft) 
Sobelair failliet verklaard nadat het verzoek om een gerechtelijk akkoord werd verworpen 
en (de NV Sobelair) voordien was gehoord nopens de vervulling van de faillissements-
voorwaarden. Hierbij heeft de rechtbank gebruik gemaakt van de mogelijkheid die artikel 
15,  §2,  WGA haar  biedt  om ambtshalve  een rechtspleging  inzake  faillietverklaring  te 
openen. Het vermelde wetsartikel schrijft voor dat de mogelijkheid tot ambtshalve failliet-
verklaring  eerst  ontstaat  indien  het  verzoek  om een akkoord  wordt  verworpen.  Zulks 
veronderstelt  dat  de  behandeling  van  de  aanvraagprocedure  eerst  werd  beëindigd.  De 
maatregel die eventueel navolgend ambtshalve door de rechtbank wordt getroffen berust 
dan op een van de aanvraagprocedure onderscheiden onderdeel van de rechtspleging, al 
worden de verwerping van de aanvraag en de faillietverklaring in eenzelfde vonnis beslist. 
Geen enkele wettelijke bepaling staat er overigens aan in de weg dat over de aanvraag en 
de faillietverklaring in onderscheiden vonnissen wordt beslist. De gewone regels inzake 
de behandeling van een faillissementsvordering,  die in de bedoelde hypothese door de 
rechtbank zelf wordt aanhangig gemaakt, zijn hierop van toepassing. Dit betekent dat de 
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behandeling ervan in openbare terechtzitting gebeurt en dat het openbaar ministerie hier-
over  advies  dient  te  verlenen,  zoals  bepaald  in  artikel  764,  8°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek. Zulks blijkt evenwel niet te zijn nageleefd. De faillissementsvordering werd in 
de raadkamer behandeld en het openbaar ministerie heeft enkel advies verleend over de 
akkoordprocedure, maar niet over de opportuniteit van een ambtshalve uit te spreken fail-
lissement, noch over de vervulling van de faillissementsvoorwaarden. Deze grief van (de 
NV Sobelair) is dan ook gegrond en noopt tot het besluit dat het vonnis met nietigheid is 
behept. In het voorliggende geval nu, heeft de rechtbank in haar vonnis vastgesteld dat 
NV Sobelair, die het proces-verbaal van vrijwillige verschijning betreffende de vordering 
op  grond  van  artikel  634  WvV mee  heeft  ondertekend,  niet  langer  aandrong  op  het 
bekomen van een gerechtelijk akkoord, hetgeen trouwens in het vermelde proces-verbaal 
wordt  vermeld.  Navolgend  heeft  de  rechtbank  overwogen  dat  de  NV  Sobelair  haar 
verzoek heeft ingetrokken, of juister uitgedrukt er stilzwijgend afstand heeft van gedaan, 
hetgeen een juiste uitlegging vormt van haar initiatief om de vordering tot gerechtelijke 
ontbinding en vereffening te steunen en door NV Sobelair voor het (hof van beroep) trou-
wens werd bevestigd. De ondertekening van het proces-verbaal van vrijwillige verschij-
ning met de vermelde inhoud houdt dus de stilzwijgende afstand van de rechtsvordering 
in zoals bepaald in artikel 824 Gerechtelijk Wetboek. Ingevolge de afstand door (de NV 
Sobelair) van haar rechtsvordering om een gerechtelijk akkoord te bekomen, kon de recht-
bank, na zulks vastgesteld te hebben, enkel nog besluiten dat de akkoordprocedure was 
beëindigd, nu geen wettelijk voorschrift eraan in de weg staat dat de verzoekster om een 
gerechtelijk akkoord over dit recht beschikt. Zodoende kon de rechtbank het verzoek niet 
meer ontvangen en ten gronde verwerpen. Bij gemis aan mogelijkheid om de akkoordaan-
vraag te verwerpen,  was meteen de wettelijke  voorwaarde niet  meer vervuld opdat de 
rechtbank ambtshalve over de faillietverklaring zou kunnen beslissen. De conclusie luidt 
dan dat de rechtbank van koophandel zonder rechtsmacht was om NV Sobelair failliet te 
verklaren. Het hoger beroep van Sobelair is gegrond en het faillissement moet worden 
opgeheven".

Grieven
(...)
2.2. Tweede onderdeel
Krachtens artikel 764, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek, worden op straffe van nietig-

heid aan het openbaar ministerie meegedeeld (...) de akkoordaanvragen, vorderingen tot 
faillietverklaring, tot verdaging van de datum van staking van betaling, alsook de rechts-
plegingen tot herroeping van de opschorting van betaling en tot sluiting van het faillisse-
ment.

De ambtshalve faillietverklaring in het kader van een verzoek tot gerechtelijk akkoord 
is  een  wettelijke  mogelijkheid  binnen  de  procedure  van  de  akkoordaanvraag.  Er  kan 
overigens geen sprake zijn van een vordering tot faillietverklaring, aangezien geen van de 
partijen een dergelijke vordering heeft gesteld.

De  zaak  is  dus  in  zijn  geheel  mededeelbaar  op  basis  van  artikel  764,  8°,  van  het 
Gerechtelijk  Wetboek  in  zoverre  de  zaak  een  akkoordaanvraag  betreft,  aangezien  de 
procedure geen vordering tot faillietverklaring als voorwerp had.

In  casu  heeft  het  openbaar  ministerie  schriftelijk  een  negatief  advies  verleend  met 
betrekking tot het verzoek tot gerechtelijk akkoord en waarin werd gevraagd verzoekster 
in het bijzonder te horen over de faillissementsvoorwaarden ex artikel 15, §2, van de Wet 
van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.

Het bestreden arrest, nu het beslist dat het vonnis a quo met nietigheid is behept wegens 
gebrek aan advies van het openbaar ministerie omtrent de opportuniteit van een ambts-
halve  uit  te  spreken  faillissement  en de  vervulling  van  de  faillissementsvoorwaarden, 
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verantwoordt derhalve zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 764, 8°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en 15, §2, van de Wet van 17 juli 1997 betreffende het 
gerechtelijk akkoord).

(...)
IV. Beslissing van het Hof
A. Grond van niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep : 
Over het door eerste verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijk-

heid van het cassatieberoep : ingevolge de opheffing van het faillissement door 
het hof van beroep hebben de curators en adjunct-curator geen bevoegdheid meer 
om op te treden :

Overwegende dat de aangevochten beslissing de vraag betreft of het faillisse-
ment al dan niet moet worden gehandhaafd en dus of de curator het beheer van 
de boedel moest blijven uitoefenen;

Dat een cassatieberoep tegen de beslissing die het faillissement opheft moet 
kunnen worden bestreden door de curators en adjunct-curator die in het geding 
waren;

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen;
B. Middelen zelf
1. Tweede middel 
(...)
1.3. Tweede onderdeel
Overwegende dat de rechtbank, indien de akkoordaanvraag wordt verworpen, 

overeenkomstig artikel 15, §2, van de wet van 17 juli 1997 in hetzelfde vonnis 
het faillissement van de schuldenaar kan uitspreken na hem in het bijzonder te 
hebben gehoord over de faillissementsvoorwaarden;

Dat,  overeenkomstig  artikel  764,  8°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  de 
akkoordaanvragen, vorderingen tot faillietverklaring, tot verdaging van de datum 
waarop opgehouden is te betalen, alsook de rechtsplegingen tot herroeping van 
de opschorting van betaling en tot sluiting van het faillissement, op straffe van 
nietigheid worden medegedeeld aan het openbaar ministerie;

Dat, wanneer de rechtbank de schuldenaar in het bijzonder hoort over de fail-
lissementsvoorwaarden,  zij  ook het  openbaar  ministerie  de mogelijkheid moet 
geven over het faillissement zijn advies te verstrekken;

Dat  het  onderdeel  dat  er  van  uitgaat  dat  het  advies  niet  moest  worden 
gevraagd, faalt naar recht;

(...)
2. Eerste middel
Overwegende dat uit het antwoord op het tweede middel blijkt dat de beslis-

sing van de appèlrechters tot opheffing van de faillietverklaring van de eerste 
verweerster overeind blijft;

Dat  hieruit  volgt  dat  de  curators  van  eerste  verweerster  geen  belang  meer 
hebben om de beslissing, navolgend gewezen over de gerechtelijke ontbinding 
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op  het  incidenteel  beroep  ingesteld  door  de  curators  van  de  NV  Sabena,  te 
bestrijden;

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

15 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Gérard, Geinger, De Gryse en Maes.

Nr. 679

1° KAMER - 16 december 2005

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - INKOMSTENBELASTINGEN - 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VEREENVOUDIGD UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - GEVOLG

2º INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VEREENVOUDIGD UITVOEREND BESLAG ONDER 
DERDEN - GEVOLG

3º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - RECHTEN, 
TENUITVOERLEGGING EN VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - VEREENVOUDIGD UITVOEREND BESLAG 
ONDER DERDEN - GEVOLG

4º CASSATIEMIDDELEN — BELASTINGZAKEN — BELANG - VERVANGING VAN 
GRONDEN - GEVOLG

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BELASTINGZAKEN - 
INKOMSTENBELASTINGEN - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VEREENVOUDIGD 
UITVOEREND BESLAG ONDER DERDEN - BESLISSING OM DE TERUGGAVE VAN EEN BEDRAG TE 
BEVELEN - CASSATIE - BESLISSING TOT VEROORDELING TOT BETALING VAN DE INTEREST OP DAT 
BEDRAG – GEVOLG

1º,  2°  en  3°  Het  vereenvoudigd  uitvoerend  beslag  onder  derden  dat  ofwel  door  de 
ontvanger, ofwel door de met de invordering belaste ambtenaar wordt gelegd, heeft niet  
tot  gevolg  dat  het  bedrag  van  het  derdenbeslag  definitief  aan  de  beslagleggende  
schuldeiser wordt toegekend; ingeval vroeger door een schuldeiser beslag werd gelegd  
op  het  vermogen  van  de  schuldenaar,  wordt  het  bedrag  van  het  derdenbeslag  
onderworpen aan de samenloop van diens schuldeisers1. (Artt. 164, § 1, 3, en 4, en 165, 
§ 2 en 3, K.B/W.I.B ; art. 85bis, § 1, 2 en 3, W.B.T.W.)

4º Wanneer het Hof een rechtsgrond in de plaats stelt die het dictum van de bestreden 
beslissing verantwoordt, kan het middel, ook al is het gegrond, niet tot cassatie leiden; 
bijgevolg vertoont het een gebrek aan belang en is het dus niet ontvankelijk2. (Impliciete 
oplossing)

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr.679.
2 Cass., 3 okt. 2005, AR S.04.0131.F, nr.474.
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5º Cassatie  van de beslissing om de teruggave van het door eiser  betaalde bedrag te  
bevelen, strekt zich uit tot de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot betaling van  
de interest op dat bedrag3.

(BELGISCHE STAAT – Min. v. Financiën  T. FORTIS BANK n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0128.F – C.03.0206.F)

I. Bestreden beslissing
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  een  arrest,  op  10  september  2002 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
III. Middelen
(...)
B. Cassatieberoep A.R. nr. C.03.0206.F
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 1390, zesde lid, 1543 en 1627 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 85bis van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde; 
- artikel 300, § 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 
- de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, dat dienaangaande de beslissing van de eerste rechter bevestigt, 

beslist dat, " aangezien de bevoegde ontvangers door gerechtsdeurwaarder Jentges op de 
hoogte werden gebracht van [verweersters] wil om bij de gelegde beslagen aan te sluiten 
en in samenloop te komen bij de prijs van de tegeldemaking van de in beslag genomen 
gelden, dienden zij, aangezien zij geen enkele bevoegdheid hadden om zelf de verdeling 
te doen waarin de wet voorziet, de gelden aan de gerechtsdeurwaarder te overhandigen 
(...)  teneinde te  werk  te  gaan  overeenkomstig  de artikelen  1627 en volgende  van  het 
Gerechtelijk Wetboek" en beschikt bijgevolg afwijzend op eisers hoger beroep.

Het bestreden arrest steunt zijn beslissing op de onderstaande gronden :
Het arrest verwijst  eerst naar de leer van het Hof en stelt daarbij vast  dat krachtens 

artikel 1390, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, elke overhandiging of verdeling 
van de gelden waarop beslag is gelegd of die voortkomen van de verkoop van in beslag 
genomen goederen, moet gebeuren overeenkomstig het bepaalde in artikel 1627 van het 
Gerechtelijk Wetboek,  en "dat  artikel  1390,  dat een concrete draagwijdte  geeft  aan de 
collectieve aard van het beslag op roerend goed, een algemene draagwijdte heeft en in 
beginsel ook van toepassing is in geval van uitvoerend derdenbeslag".

Het arrest  preciseert  voorts,  met  betrekking  tot  de  gemeenschappelijke  aard van de 
beslagleggingen "dat het een algemene regel betreft  waarvan slechts door een wettekst 

3 Zie Cass., 10 juni 1999, AR C.98.0373.F, nr 346



2552 HOF VAN CASSATIE 16.12.05 - Nr. 679 

kan worden afgeweken".
Het arrest onderzoekt vervolgens de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot 

uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 85bis van het BTW-
wetboek, en oordeelt dat "ze, ook al voorzien ze in bijzondere modaliteiten, slechts van 
het gemene recht afwijken door 'de vereenvoudiging van de vormvereisten om het beroep 
op een gerechts-deurwaarder te vermijden, waarmee dan ook (hun) specificiteit ophoudt' 
en ze voorts onder toepassing vallen van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek", 
dat ze "voorschrijven dat het bij artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek ingevoerde 
bericht van beslag moet worden opgemaakt, en als dusdanig de collectieve bestemming 
van het fiscaal derdenbeslag bevestigen" en dat " het bestaan van 'specifieke kenmerken' 
die eigen zijn aan het fiscaal derdenbeslag inzake directe belastingen en inzake BTW, 
waarop (eiser) de nadruk legt", en het feit dat die artikelen, in bepaalde omstandigheden, 
"de  betrokken  administraties  ertoe  verplichten  een  beroep  te  doen  op  een  uitvoerend 
derdenbeslag via een gerechtsdeurwaarder (...) geen afbreuk doen aan de bovenstaande 
overwegingen".

Ten slotte herinnert het arrest eraan "dat het gedane beslag de schuldeiser geen enkel 
voorrecht verleent (...), dat ieder andere schuldeiser het recht heeft bij de vordering aan te 
sluiten en in samenloop te komen bij de verdeling van de opbrengst van de tegeldemaking 
van het in beslag genomen goed" en " dat zonder enige twijfel vast staat dat de procedure 
van evenredige verdeling van toepassing is op de opbrengst van een derdenbeslag".

Grieven
Krachtens artikel 1390, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek "kan overhandiging of 

verdeling van gelden waarop beslag is gelegd of die voortkomen van de verkoop van in 
beslag genomen roerende goederen, niet geschieden dan overeenkomstig de bepalingen 
van  artikel  1627"  dat  een  procedure  van  evenredige  verdeling  door  toedoen  van  een 
gerechtsdeurwaarder invoert.

Die bepaling omvat de concrete uitdrukking van het gemeenschappelijk karakter van 
het beslag op roerend goed,  dat noodzakelijkerwijs  moet  leiden tot  een procedure van 
evenredige verdeling met toepassing van de artikelen 1627 en volgende van het Gerechte-
lijk Wetboek.

Wellicht heeft ook artikel 1390, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek een algemene 
draagwijdte. Het is evenwel enkel in beginsel en onder voorbehoud van eventuele uitzon-
deringen dat men ervan mag uitgaan dat het eveneens van toepassing is inzake uitvoerend 
derdenbeslag naar gemeen recht.

In  dat  geval  en  op  grond  van  artikel  1543  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  slaat  de 
verplichting  tot  overhandiging  aan  de  instrumenterende  gerechtsdeurwaarder  op  de 
schuldvordering die het voorwerp van het beslag uitmaakt.

De algemene draagwijdte  van artikel  1390, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
wordt trouwens in ruime mate getemperd door artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek 
naar luid waarvan "de in dit wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsple-
gingen,  behoudens  wanneer  deze  geregeld  worden  door  niet  uitdrukkelijk  opgeheven 
wetsbepalingen (...), waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de 
bepalingen van dit wetboek".

In deze zaak zijn de litigieuze fiscale derdenbeslagen het gevolg van de toepassing van 
specifieke fiscale regels, die niet verenigbaar is met de voornoemde regel die afgeleid is 
uit artikel 1390, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, onder voorbehoud evenwel van 
de bijzondere toestanden waarin die fiscale bepalingen zelf het hanteren van het gemeen-
rechtelijk uitvoerend derdenbeslag regelen (artikelen 85bis, §3, van het BTW-wetboek en 
165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992).
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Inzake BTW voert het BTW-wetboek een systeem in van indirecte vervolging waarvan 
de  modaliteiten  op  verschillende  punten  afwijken  van  het  gemeen  recht  van  de 
gedwongen tenuitvoerlegging en meer bepaald van de artikelen 1390, zesde lid, en 1627 
en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

Artikel 85bis, §1, van het BTW-wetboek bepaalt dat " ... de met de invordering belaste 
ambtenaar, bij een ter post aangetekende brief, uitvoerend beslag onder derden kan leggen 
op de bedragen en zaken die de bewaarnemer of schuldenaar aan de belastingschuldige 
verschuldigd is of moet teruggeven...".

Artikel 85bis, §2, van het BTW-wetboek preciseert dat,  "onder  voorbehoud van het 
bepaalde in §1, op dit beslag de bepalingen toepasselijk zijn van de artikelen 1539, 1540, 
1542, eerste en tweede lid, en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek" maar het voegt  er 
onmiddellijk aan toe : "met dien verstande dat de afgifte van het bedrag van het beslag 
geschiedt in handen van de met de invordering belaste ambtenaar".

Aldus legt die bepaling de modaliteiten vast van een fiscaal derdenbeslag inzake BTW 
dat met name kenmerkend is door het feit dat zij elk beroep op een gerechtsdeurwaarder 
uit de weg gaat en dat, bijgevolg, niet onder de toepassing valt van de beperkingen van de 
artikelen 1390, zesde lid, en 1627 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, die overi-
gens niet  zijn opgenomen in de beperkende opsomming die de wetgever  geeft  van de 
bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die op dat beslag van toepassing zijn;

Als men de algemene toepassing van de artikelen 1390, zesde lid, en 1627 en volgende 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek  op  dat  fiscaal  derdenbeslag  als  regel  wil  vastleggen, 
miskent  men aldus de  eigenheid  en  de  autonomie  van  de fiscale  regel  die  slechts  in 
welomschreven gevallen en onder voorbehoud verwijst  naar het gemene recht van het 
beslag.

Het bestreden arrest  meent  dus ten onrechte dat  het  de  toepassing van de artikelen 
1390, zesde lid, en 1627 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek kan verantwoorden 
aan de hand van  de overweging  dat  de  modaliteiten  van  artikel  85bis  van  het  BTW-
wetboek "slechts van het gemene recht afwijken door 'de vereenvoudiging van de vorm-
vereisten  om het  beroep op  een gerechtsdeurwaarder  te  vermijden,  waarmee  dan  ook 
(hun) specificiteit ophoudt' en ze voorts onder toepassing vallen van de bepalingen van 
het Gerechtelijk Wetboek".

Inzake inkomstenbelastingen bepaalt artikel 300, §1, van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 dat de Koning "de wijze (regelt) waarop men dient te handelen voor 
de aangiften,  de  opmaking  en de kennisgeving  der  kohieren,  de  betalingen,  de  kwijt-
schriften en de vervolgingen".

Aldus is de Koning gemachtigd, tegen de derden-houders van aan een belastingschul-
dige verschuldigde of toebehorende inkomsten, sommen en zaken te voorzien in onrecht-
streekse vervolgingen waarvan de voorschiften kunnen afwijken van het gemene recht 
van de gedwongen tenuitvoerlegging. 

Artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 wijkt aldus op verschillende punten af van het gemene recht van de 
tenuitvoerlegging en de vereenvoudiging van de vormvereisten teneinde het administra-
tieve werk te vergemakkelijken en de gerechtskosten te beperken door geen beroep op een 
gerechtsdeurwaarder te doen, is weliswaar de duidelijkste afwijking is, maar niet de enige, 
in tegenstelling tot hetgeen het bestreden arrest beweert.

Uit een aandachtige lezing van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 blijkt immers duidelijk dat 
er een procedure van derdenbeslag bestaat waarop de beperkingen van de artikelen 1390, 
zesde lid, en 1627 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek evenmin van toepassing 
zijn.
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Volgens artikel 164, §1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992, "zijn alle pachters, huurders, ontvangers, agenten, huis-
meesters,  notarissen,  gerechtsdeurwaarders,  griffiers,  curatoren,  vertegenwoordigers  en 
andere bewaarnemers en schuldenaars van aan een belastingschuldige verschuldigde of 
toebehorende  inkomsten,  sommen  en  zaken,  verplicht,  op  het  hun  door  de  bevoegde 
ontvanger bij ter post aangetekende brief gedane verzoek, te betalen met het voor beslag 
vatbare gedeelte van de inkomsten, sommen en zaken die zij verschuldigd zijn of die zij 
onder  zich  houden  en  met  kwijting  insluitend  gevolg  voor  de  belastingschuldige,  tot 
beloop van het bedrag, geheel of gedeeltelijk,  dat door deze laatste verschuldigd is uit 
hoofde  van  belastingen,  belastingverhogingen,  nalatigheidsinteresten,  boeten en kosten 
van vervolging of tenuitvoerlegging".

In een dergelijk systeem is het optreden van een gerechtsdeurwaarder  duidelijk ook 
uitgesloten en daarmee gepaard gaande, ook de mogelijkheid van een procedure van even-
redige verdeling, aangezien de ontvanger die de betaling van de derde-houder int daartoe 
geen enkele opdracht heeft en evenmin verplicht is de ontvangen bedragen af te staan aan 
een gerechtsdeurwaarder die naderhand opdaagt om nog snel een verdelingsprocedure in 
gang te zetten.

Voorts is het veelbetekenend vast te stellen dat, in tegenstelling tot de oplossing die 
door  de  Koning  is  aangenomen  inzake  roerend  derdenbeslag  waar  een  uitdrukkelijke 
bepaling verwijst naar de gerechtelijke procedure van de evenredige verdeling (zie artikel 
162, §2, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelas-
tingen 1992), niets daarvan is geregeld met betrekking tot het fiscaal derdenbeslag in de 
letterlijke betekenis, onder voorbehoud van het verplichte hanteren van het gemeenrechte-
lijk  derdenbeslag  in  beperkte  gevallen  (zie  artikel  165  van  het  koninklijk  besluit  tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992).

Bovendien, terwijl het gemene recht de derde beslagenen in alle gevallen verplicht de 
verklaring op te stellen waarin artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek voorziet, legt 
artikel 164, §4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkom-
stenbelastingen 1992 de derden-houders slechts een dergelijke verplichting op indien zij 
"niet aan het in §1 vermelde verzoek kunnen voldoen binnen 15 dagen na het neerleggen 
ter post van dit verzoek".

Tot  slot  beperkt  artikel  164,  §1,  van  het  koninklijk  besluit  tot  uitvoering  van  het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, doordat het uitdrukkelijk vermeldt  dat de 
derde-houder slechts dient afstand te doen "tot beloop van het bedrag, geheel of gedeelte-
lijk, dat door deze laatste verschuldigd is uit hoofde van belastingen...", op ondubbelzin-
nige wijze de verplichting van de derde-houder tot de oorzaken van het beslag, terwijl, in 
het gemene recht, de verplichting tot overhandiging aan de instrumenterende gerechts-
deurwaarder slaat op het voorwerp van het beslag (zie artikel 1543 van het Gerechtelijk 
Wetboek).

Een dergelijke beperking,  waarvan het bestreden arrest geenszins gewag maakt,  kan 
slechts worden verklaard door de opzettelijke en radicale "individuele" (in tegenstelling 
tot de "collectieve") opvatting van het vereenvoudigd derdenbeslag inzake directe belas-
tingen.

Het mechanisme van het vereenvoudigd derdenbeslag dat is ingevoerd door de arti-
kelen 85bis van het BTW-wetboek en 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 is aldus opgevat dat het niet de collectieve 
dimensie kan hebben die het bestreden arrest eraan geeft, behalve in de omstandigheden 
en onder de voorwaarden  die strikt  geval  per geval  worden opgesomd in de artikelen 
85bis, §3, van het BTW-wetboek of 165, §1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en vanwege het verplichte hanteren van 
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een uitvoerend derdenbeslag volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek.
De specificiteit van het fiscaal derdenbeslag en van de teksten die het organiseren is 

van dien aard dat,  indien men die regeling zou willen vergelijken met het gerechtelijk 
uitvoerend derdenbeslag, men zou kunnen zeggen dat zowel artikel 85bis van het BTW-
wetboek als artikel 164, §1, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de inkomstenbelastingen 1992 op zich alleen een samensmelting tot stand brengen van het 
mechanisme dat omschreven is in artikel 1539, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
en van de verplichting tot het uit handen geven, die vervat is in artikel 1543, eerste lid, 
van het Gerechtelijk  Wetboek,  zulks  louter  en alleen onder toezicht van de bevoegde 
ontvanger.

De nauwe samenhang tussen de verplichting tot kennisgeving van het fiscaal derdenbe-
slag en de op de derde-houder rustende verplichting tot overhandiging vormt immers een 
van de bijzondere kenmerken van de artikelen 85bis van het BTW-wetboek en 164, §1, 
van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992.

De gehele procedure is opgezet rond de figuur van de ontvanger, met uitsluiting van de 
gerechtsdeurwaarder, die evenwel niet tot een of andere verdeling mag overgaan.

In werkelijkheid en in tegenstelling tot hetgeen althans impliciet uit het bestreden arrest 
blijkt,  wordt  louter  door  de  overhandiging  aan  de  beslagleggende  schuldeiser  van  de 
gelden waarop derdenbeslag is gelegd, definitief een einde gemaakt aan de procedure tot 
tenuitvoerlegging die voortvloeit uit het fiscaal derdenbeslag. De gerechtsdeurwaarder die 
optreedt  in  een  parallelle  procedure  tot  tenuitvoerlegging,  waarvan  de  derde-houder 
evenmin als de fiscale schuldeiser weet heeft, is niet gerechtigd om het bedrag ervan van 
laatstgenoemde te vorderen.

Op zijn beurt kan de derde-schuldeiser, die zich benadeeld acht door het feit dat het 
fiscale derdenbeslag niet wordt afgerond door een procedure van evenredige verdeling 
naar aanleiding waarvan hij zijn recht van voorrang had kunnen aanvoeren, niet louter op 
de artikelen 1390, zesde lid, en 1627 van het Gerechtelijk Wetboek steunen om te eisen 
dat de gelden worden overhandigd aan een gerechtsdeurwaarder die een verdeling moet 
doen, en zodoende, onrechtstreeks voordeel halen uit de gevolgen van een vordering tot 
terugbetaling die niemand heeft ingesteld.

De verwijzing naar de artikelen 1390, zesde lid, en 1627 van het Gerechtelijk Wetboek 
kan geen grondslag vormen van de door verweerster gevorderde teruggave van gelden die 
wettig door de betrokken ontvangers zijn geïnd na de specifieke procedures van tenuit-
voerlegging waarvan niemand trouwens de wettigheid betwist.

Het Gerechtelijk Wetboek bevat  helemaal  geen procedure waarvan  de beslagrechter 
zou moeten kennisnemen, en waarbij de schuldeiser, die zijn rechten niet heeft kunnen 
doen gelden in het raam van een procedure van evenredige verdeling, rechtstreeks van de 
beslagleggende  schuldeiser,  die,  door  dat  verzuim  de  in  beslag  genomen  gelden  ten 
onrechte zou hebben ontvangen, de teruggave van die gelden zou mogen vorderen, zelfs 
niet in de handen van een gerechtsdeurwaarder die aangesteld is om over te gaan tot een 
nieuwe verdeling.

De omstandigheid dat zowel de artikelen 85bis, §1, derde lid, van het BTW-wetboek 
als 164, §3, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomsten-
belastingen 1992 bepalen dat  het  opmaken van een bericht van beslag als  bedoeld in 
artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek wordt opgemaakt, impliceert in se niet dat de 
in artikel 1390, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek vermelde regel van toepassing is 
en bevestigt geenszins, in tegenstelling tot hetgeen het bestreden arrest besluit, de collec-
tieve bestemming van het fiscaal derdenbeslag.

Uit de gevolgtrekking die het arrest voorts met betrekking hiertoe maakt, kan trouwens 
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worden opgemaakt dat het kwestieuze bericht van beslag specifieke kenmerken vertoont 
doordat het niet door een gerechtsdeurwaarder, maar wel door de ontvanger is opgesteld.

Meer  algemeen  gesproken  houdt  die  gevolgtrekking  geen  rekening  met  nog  meer 
fundamentele specifieke kenmerken die in hoger beroep door eiser worden beklemtoond 
en waaraan hierboven werd herinnerd.

Het vereenvoudigd derdenbeslag inzake BTW is weliswaar niet in elk opzicht gelijk 
aan het derdenbeslag inzake inkomstenbelastingen,  maar beide hebben een individueel 
kenmerk  dat  neergelegd  is  in  de  bijzondere  bepalingen  die  gedeeltelijk  maar  zeker 
afwijken  van  de bepalingen  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  betreffende  de  gedwongen 
tenuitvoerlegging.

Het bestreden arrest kon dus niet, zonder alle in het middel aangewezen bepalingen te 
schenden,  zeggen  dat  het  fiscaal  derdenbeslag  een  collectieve  bestemming  heeft  en 
beslissen dat de bevoegde ontvangers " aangezien zij geen enkele bevoegdheid hadden om 
zelf de verdeling te doen waarin de wet voorziet, de gelden aan de gerechtsdeurwaarder te 
overhandigen (...) teneinde te werk te gaan overeenkomstig de artikelen 1627 en volgende 
van het Gerechtelijk Wetboek".

2. Tweede middel
Geschonden wetsbepalingen
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikelen 1390, zesde lid, 1543 en 1627 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 85bis van het BTW-wetboek;
- artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkom-

stenbelastingen 1992;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt de collectieve bestemming van het fiscaal derdenbeslag 

en herinnert eraan dat elke andere schuldeiser in beginsel het recht heeft aan te sluiten bij 
de vordering en in samenloop te komen bij de verdeling van de opbrengst van de tegelde-
making van het beslagen goed, en stelt vervolgens vast dat de bevoegde ontvangers door 
gerechtsdeurwaarder Jentges op de hoogte werden gebracht van verweersters wil om bij 
de gelegde (fiscale)beslagen aan te sluiten en in samenloop te komen bij de prijs van de 
tegeldemaking van de in beslag genomen gelden, en beslist vervolgens dat zij, "aangezien 
zij geen enkele bevoegdheid hadden om zelf de verdeling te doen waarin de wet voorziet, 
de gelden aan de gerechtsdeurwaarder dienden te overhandigen (...) teneinde te werk te 
gaan overeenkomstig de artikelen 1627 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek" en 
veroordeelt eiser tot betaling van nalatigheidsinterest op de ingehouden bedragen vanaf de 
dag waarop het verzoek tot overhandiging aan de administratie is gericht, op grond "dat 
de ontvangers dus een fout hebben begaan die (eisers) aansprakelijkheid in het gedrang 
brengt  op  grond  van  artikel  1382  van  het  Burgerlijk  Wetboek  door  te  weigeren  de 
bedragen  te  overhandigen  wanneer  zij  daartoe  aangezocht  waren,  hetgeen  het  goede 
verloop van de verdelingsprocedure in het gedrang heeft gebracht".

Grieven
2.1. Eerste onderdeel
Uit de bevestiging van het collectieve karakter van het beslag en de daaruit voortvloei-

ende noodzakelijkheid om overeenkomstig de artikelen 1627 en volgende van het Gerech-
telijk Wetboek te werk te gaan, kan niet worden afgeleid dat de ontvangers die een op de 
artikelen 85bis van het BTW-wetboek en 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van 



Nr. 679 - 16.12.05 HOF VAN CASSATIE 2557 

het  Wetboek  van  de  inkomstenbelastingen  1992 gegrond  vereenvoudigd  derdenbeslag 
hebben gelegd, verplicht zijn de bedragen te overhandigen aan een gerechtsdeurwaarder 
die zich tot hen wendt in het kader van de verdelingsprocedure bij een parallelle beslag-
procedure, ook al zijn die ontvangers niet bevoegd om zelf de in artikel 1627 van het 
Gerechtelijk Wetboek bedoelde verdeling te verrichten.

De BTW-ontvangers en de ontvangers van de directe belastingen handelen immers op 
grond van belastingbepalingen luidens welke de overhandiging aan de betrokken ontvan-
gers van gelden waarop derdenbeslag is gelegd, wordt beschouwd als het sluitstuk van de 
procedure.  In  die bepalingen wordt  geenszins  gezegd dat er nadien nog een verdeling 
volgt en nog minder dat de betrokken ontvangers de geïnde gelden moeten afstaan aan een 
of andere gerechtsdeurwaarder.

Noch artikel 1390, zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek noch artikel 1627 van het 
Gerechtelijk  Wetboek  zeggen  dat  de  gelden  waarop  derdenbeslag  is  gelegd  aan  een 
gerechtsdeurwaarder  moeten  worden  overhandigd.  De  verdeling  van  de  bedragen  is 
slechts  op  grond  van  artikel  1627  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  mogelijk  omdat  de 
gerechtsdeurwaarder die bedragen al in bezit heeft genomen met toepassing van artikel 
1543 van het Gerechtelijk Wetboek.

In de context van het fiscaal derdenbeslag gaat het bedrag van de opbrengst evenwel 
rechtstreeks van de derde-beslagene over naar de ontvanger, en niet naar een gerechts-
deurwaarder,  zodat  artikel  1543  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  niet  van  toepassing  is 
inzake inkomstenbelastingen en inzake BTW slechts van toepassing is met het essentiële 
voorbehoud dat "de afgifte van het bedrag van het beslag geschiedt in handen van de met 
de invordering belaste ambtenaar" (artikel 85bis, §2, van het BTW-wetboek).

De bevoegde ontvangers dienden dus de gelden niet te overhandigen aan de gerechts-
deurwaarder  die door  de rechtbank van koophandel  was  aangewezen  in een parallelle 
beslagprocedure en hebben dus geen enkele fout begaan die eisers aansprakelijkheid in 
het gedrang zou brengen in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en op 
grond waarvan hij veroordeeld zou worden tot betaling van interest op in de ingehouden 
bedragen, in tegenstelling tot hetgeen het bestreden arrest beslist met schending van de in 
het  middel  aangewezen  artikelen  1390,  zesde lid,  1543 en 1627 van het  Gerechtelijk 
Wetboek, artikel 85bis van het BTW-wetboek, artikel 164 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en inzonderheid artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek.

2.2. Tweede onderdeel
Eiser voerde in zijn appelverzoekschrift reeds aan :
"dat de beroepen beschikking (eiser) veroordeelt tot overhandiging aan gerechtsdeur-

waarder Jentges van 6.141.168 BEF en 807.562 BEF vermeerderd met de interest tegen 
de  wettelijke  rentevoet  met  ingang  van  5  februari  1998,  alsook  van  3.709.804  BEF 
vermeerderd met  de interest  tegen de wettelijke  rentevoet  met  ingang van 16 februari 
1998;

dat de wettelijke grondslag van de tegen (eiser) aangevoerde verplichting om wettelijke 
interest te betalen vanaf de in het dictum vermelde data, niet wordt omschreven in dat 
vonnis dat ermee genoegen neemt alle aanspraken van (verweerster)  in hun geheel en 
zonder nuance toe te wijzen;

dat de bodemrechter evenwel op de feiten waarvan hij regelmatig heeft kennisgenomen 
de rechtsnormen dient toe te passen op grond waarvan hij de vordering zal toewijzen of 
verwerpen;

dat er aldus een werkelijke verplichting rust op de rechter die, met inachtneming van 
het recht van verdediging, de toepasselijke rechtsnorm moet bepalen en ze toepassen;
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dat een niet-aangevoerde rechtsnorm evenwel slechts met inachtneming van het recht 
van verdediging kan worden  toegepast,  namelijk  nadat de partijen een tegensprekelijk 
debat hebben kunnen voeren (A. Fettweis, Manuel de procédure civile, Faculté de Droit 
de Liège, 1987, p. 76, nr. 62 : 'si  la maîtrise du droit lui est reconnue, le juge ne peut 
appliquer une norme juridique dont les parties n'ont pu débattre');

dat de rechter dus, in deze zaak, de door hem toegepaste rechtsnorm niet heeft vermeld 
en dus de partijen belet heeft over die toepassing debat te voeren, zodat hij de vordering 
met betrekking tot de geëiste wettelijke interest en de ingangsdatum ervan met misken-
ning van het recht van verdediging heeft toegewezen";

Voorts benadrukte eiser in zijn appelconclusie :
"(...) dat noch de eerste rechter, noch (verweerster) de wettelijke grondslag preciseren 

van de tegen (eiser) aangevoerde verplichting om wettelijke interest te betalen met ingang 
van de in het dictum van het beroepen vonnis vermelde data, waardoor elke dicussie daar-
over onmogelijk wordt;

Dat (verweerster) althans alleen maar beweert dat (eiser) "ten onrechte elke verdeling 
zou geweigerd hebben en dat hij dus tot volledig herstel is gehouden'; dat die beweringen 
echter niet alleen elk bewijs over de vermeende fout missen, maar bovendien zelfs niet 
vermelden naar welke wetsbepaling dient te worden verwezen om die fout te beoordelen 
(artikelen 1378 en 1382 van het Burgerlijk  Wetboek,  ...  ?) en de verantwoording zou 
vormen voor de veroordeling tot betaling van wettelijke interest vanaf de data die door de 
eerste rechter in aanmerking zijn genomen".

Het bestreden arrest stelt slechts gewoonweg vast dat een fout is begaan in de zin van 
artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, maar biedt de partijen niet de gelegenheid daar-
over uitleg te geven en beantwoordt evenmin eisers conclusie, zodat het zowel artikel 149 
van de Grondwet schendt als het in het middel aangewezen rechtsbeginsel miskent.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat de cassatieberoepen tegen hetzelfde arrest zijn ingesteld; dat 

er grond bestaat tot voeging;
(...)
B. Cassatieberoep A.R. C.03.0206.F
1. Eerste middel
Overwegende dat de met de invordering belaste ambtenaar, met toepassing van 

artikel 85bis, §1, van het BTW-wetboek, vereenvoudigd uitvoerend beslag onder 
derden kan leggen op de bedragen en zaken die de bewaarnemer of schuldenaar 
aan de belastingschuldige verschuldigd is of moet teruggeven;

Dat de derde-beslagene, krachtens artikel 85bis, §2, van dat wetboek, wegens 
dat vereenvoudigd derdenbeslag, waarvan de schuld vaststaand en eisbaar is, in 
de regel, het bedrag van het beslag moet afgeven in de handen van de met de 
invordering belaste  ambtenaar,  binnen de termijn waarin artikel  1543 van het 
Gerechtelijk Wetboek voorziet;

Dat artikel 85bis, §1, derde lid, van dat wetboek bepaalt dat voornoemd beslag 
aanleiding geeft tot het opmaken en het verzenden, door de met de invordering 
belaste ambtenaar, van een bericht van beslag als bedoeld in artikel 1390 van het 
Gerechtelijk  Wetboek;  dat  het  uitvoerend  beslag,  krachtens  artikel  85bis,  §3, 
moet geschieden door middel van een deurwaardersexploot op de wijze bepaald 
in de artikelen 1539 tot 1544 van het Gerechtelijk Wetboek, wanneer blijkt uit de 
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verklaring van de derde dat, vóór het beslag een andere schuldeiser zich heeft 
verzet tegen de afgifte door de derdebeslagene van de door deze verschuldigde 
sommen;

Overwegende dat de bevoegde ontvanger, met toepassing van artikel 164, §1, 
van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek 
van de inkomstenbelastingen 1992, bij een derde een vereenvoudigd beslag kan 
leggen op het voor beslag vatbare gedeelte van de inkomsten, sommen en zaken 
die hij verschuldigd is of die hij onder zich houdt en met kwijting insluitend 
gevolg voor de belastingschuldige, tot beloop van het bedrag, geheel of gedeelte-
lijk, dat door laatstgenoemde verschuldigd is uit hoofde van belastingen, belas-
tingverhogingen,  nalatigheidsinteresten,  boeten  en  kosten  van  vervolging  of 
tenuitvoerlegging;

Dat uit artikel 164, §1, 3 en 4, van dat koninklijk besluit volgt dat de derde-
beslagene, wiens schuld vaststaand en eisbaar is, in de regel, ertoe gehouden is 
het bedrag van het derdenbeslag, binnen vijftien dagen na het neerleggen ter post 
van het als derdenbeslag geldende verzoek, te overhandigen aan de ontvanger;

Dat artikel 164, §3, tweede lid, van voornoemd koninklijk besluit bepaalt dat 
het derdenbeslag aanleiding geeft  tot het opmaken van het bericht  van beslag 
ingevoerd door artikel 1390 van het Gerechtelijk Wetboek; dat, krachtens artikel 
165, §2 en 3, wanneer uit de verklaring van de derde-houder blijkt dat de inkom-
sten, sommen en zaken het voorwerp zijn van enig verzet of beslag onder derden, 
vóór het verzoek gedaan door andere schuldeisers, de ontvanger tot beslag onder 
derden moet overgaan, op de wijze bepaald in het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat het vereenvoudigd derdenbeslag 
dat ofwel door de ontvanger, ofwel door de met de invordering belaste ambte-
naar wordt gelegd, niet tot gevolg heeft dat het bedrag van het derdenbeslag defi-
nitief aan de beslagleggende schuldeiser wordt toegekend; dat, ingeval vroeger 
door een schuldeiser beslag werd gelegd op het vermogen van de schuldenaar, 
het bedrag van het derdenbeslag onderworpen wordt aan de samenloop van diens 
schuldeisers;

Overwegende dat  het  arrest  vaststelt,  enerzijds,  dat  verweerster,  schuldeiser 
van een vennootschap Simafo, op 4 december 1997 beslag heeft laten leggen op 
de handelszaak van die vennootschap die haar als pand was verstrekt, anderzijds, 
dat eiser op 6, 10 en 19 februari 1998 van de vennootschap Ace Factors, schulde-
naar van de vennootschap Simafo, bedragen heeft  ontvangen die hem werden 
betaald  ter  uitvoering  van vereenvoudigde  derdenbeslagen  die  op 14  oktober 
1997 en 3 februari  1998 werden  gelegd  door de voor de invordering van de 
belasting over de toegevoegde waarde bevoegde ambtenaar, op grond van artikel 
85bis, §1, van het BTW-wetboek en op 13 januari 1998 door de ontvanger van 
de directe belastingen, op grond van artikel 164 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;

Overwegende dat de bevoegde ontvangers door gerechtsdeurwaarder Jentges 
op de hoogte werden gebracht van verweersters wil om bij de gelegde beslagen 
aan te sluiten en in samenloop te komen bij de in beslag genomen gelden, zodat 
de beslissing van het arrest dat zij de bedragen die hun waren betaald op 6 en 19 
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februari 1998 ter uitvoering van de derdenbeslagen van 3 februari 1998 en 13 
januari  1998  dienden  te  overhandigen  aan  de  gerechtsdeurwaarder  die  op 
verweersters verzoek was aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel, teneinde te handelen in overeenstemming met de artikelen 1627 en 
volgende van het Gerechtelijk Wetboek, naar recht verantwoord is;

Dat het middel, ook al was het gegrond, dat in zoverre niet tot cassatie kan 
leiden, geen belang vertoont en bijgevolg, niet ontvankelijk is;

Overwegende dat het arrest, daarentegen, zijn beslissing om te bevelen dat de 
gelden  die  op  10  februari  1998  ter  uitvoering  van  het  derdenbeslag  van  14 
oktober  1997  met  dezelfde  bedoeling  aan  die  gerechtsdeurwaarder  moeten 
worden overhandigd, niet naar recht verantwoordt;

Dat, in zoverre, het middel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat de vernietiging van de beslissing om de overhandiging van 

het op 10 februari 1998 betaalde bedrag te bevelen, zich uitstrekt tot de beslis-
sing waarbij eiser wordt veroordeeld tot betaling van de interest op dat bedrag;

Wat het middel voor het overige betreft:
2. 1. Eerste onderdeel
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste middel blijkt dat het arrest 

naar  recht  beslist  dat  eiser  verplicht  is  de op 6 en 19 februari  1998 betaalde 
bedragen te overhandigen aan de door de voorzitter van de rechtbank van koop-
handel aangewezen gerechtsdeurwaarder :

Dat het arrest, dat vaststelt dat eiser die verplichting niet is nagekomen, naar 
recht kan beslissen dat eiser wegens dat verzuim een fout heeft begaan;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
2. 2. Tweede onderdeel
Overwegende dat verweerster in haar appèlconclusie aanvoerde dat eiser ten 

onrechte  elke  verdeling  had  geweigerd  en  dat  hij,  aangezien  het  in  beslag 
genomen geld hem ten goede was gekomen,  compensatoire  interest  diende te 
betalen als herstel voor de laattijdige vergoeding;

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de ontvangers een fout hebben begaan 
die eisers aansprakelijkheid in het gedrang brengt op grond van artikel 1382 van 
het  Burgerlijk  Wetboeken,  door  te  weigeren  de  bedragen  te  overhandigen 
wanneer zij daartoe aangezocht waren, hetgeen het goede verloop van de verde-
lingsprocedure in het gedrang heeft gebracht;

Dat het arrest, zonder het algemeen beginsel van het recht van verdediging te 
miskennen, antwoordt op eisers appelverzoekschrift en appelconclusie die in dit 
onderdeel zijn weergegeven;

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Voegt de cassatieberoepen A.R. C.03.0128.F en C.03.0206.F;
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Uitspraak doende in de zaak C.03.0128.F :
Verleent akte van afstand van het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten;
Uitspraak doende in de zaak C.03.0206.F :
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  in  zoverre  dit  eiser  ertoe  veroordeelt  aan 

gerechtsdeurwaarder  Jacques Jentges  152.334,74 euro te betalen,  vermeerderd 
met de interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 3 april 1998, en het 
uitspraak doet over de kosten;

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

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

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

16 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs.T'Kint en Van Ommeslaghe.

Nr. 680

1° KAMER - 16 december 2005

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — BEVOEGDHEID - SCHULD DOOR DE GEFAILLEERDE AANGEGAAN VÓÓR DE 
FAILLIETVERKLARING - VONNIS DAT UITSPRAAK DOET OVER HET BESTAAN EN HET BEDRAG VAN DE 
SCHULD - VEROORDELING VAN DE CURATOR

De  rechtbank  van  koophandel  is  bij  uitsluiting  bevoegd  om  kennis  te  nemen  van  de  
opneming van een schuldvordering in het passief van het faillissement en van de vraag 
of de met die schuldvordering verbonden schuld, een schuld van, dan wel in de boedel is;  
de rechtbank van eerste aanleg, waarbij een geschil aanhangig is waarvan de gegevens 
voor  de  oplossing  zich  niet  bevinden  in  het  bijzonder  recht  van  het  stelsel  van  het  
faillissement,  die  uitspraak  doet  over  het  bestaan  en  de  omvang  van  de  schuld,  is  
bijgevolg niet bevoegd om de curator in diens hoedanigheid tot betaling van dat bedrag 
aan de schuldeiser te veroordelen. (Art. 574, 2°, Ger.W.)

(FAILLISSEMENT METALLOGRAPHIC n.v. T LES TUILERIES n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0577.F)

I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  28  mei  1999  in  hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
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Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middel
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 574, 2°, en, voor zoveel als nodig, 8, 556 en 640 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis veroordeelt eiseres qualitate qua tot betaling aan verweerster van 

het provisioneel bedrag van 2.648.121 BEF, voor achterstallige huur en lasten die nog 
verschuldigd zijn op 1 juli 1996, met bedongen interest van 1 pct. per maand vanaf de 
opeisbaarheid van elk verschuldigd bedrag tot algehele betaling, alsook van het bedrag 
van 684.366 BEF, vermeerderd met de interest tegen de wettelijke rentevoet vanaf de dag 
van het vonnis tot algehele betaling.

Het bestreden vonnis verantwoordt die veroordelingen aan de hand van de in het eerste 
cassatiemiddel weergegeven redenen en van de onderstaande redenen :

"M.b.t. de vordering inzake de achterstallige huur en lasten die nog verschuldigd zijn 
op het tijdstip van het faillissement,  welke vordering volgens [eiseres] geen voorwerp 
heeft en dus niet-ontvankelijk is omdat zij de aangifte van schuldvordering te buiten gaat, 
dient erop gewezen te worden dat de opneming van een schuldvordering in het passief van 
een faillissement de uitwerking ervan beperkt tot het aangegeven voorwerp en niet leidt 
tot verzaking aan andere rechten die uitdrukkelijk in de aangifte zijn opgenomen;

Dat de onherroepelijkheid niet eraan in de weg staat dat de schuldeiser zijn aangifte 
aanvult  voor  het  toebehoren  van  de  schuldvordering,  of  zonder  nieuwe  aangifte  of 
dagvaarding interest eist (zie J.M. Nelissen Grade, Observations relatives à l'irrévocabilité 
de l'admission de créance à la faillite, noot onder Cass., 13 juni 1985, R.C.J.B., 1987, p. 
546 e.v.);

Dat het in deze zaak niet  bewezen is dat  [verweerster]  verzaakt  zou hebben aan de 
bedongen  interest  die  in  de  gedinginleidende  dagvaardig  werd  gevorderd,  en  die  het 
bestaan verantwoordt van een saldo van achterstallige huurgelden van de periode die het 
faillissement voorafging na betaling door de curatele op 10 mei 1993 van 759.394 BEF;

Dat de vordering betreffende de achterstallige huur die nog verschuldigd is op het tijd-
stip van het faillissement dus ontvankelijk is".

Grieven
Artikel 556, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de hoven en recht-

banken kennisnemen van alle vorderingen behalve van die welke de wet aan hun rechts-
macht onttrekt.

Artikel  574,  2°,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat  de  rechtbank van  koop-
handel,  zelfs  wanneer  partijen  geen  handelaar  zijn,  kennisneemt  van  vorderingen  en 
geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement en het gerechtelijk akkoord overeen-
komstig de voorschriften van de faillissementswet en de wet op het gerechtelijk akkoord, 
en waarvan de gegevens zich bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het 
stelsel van het faillissement en het gerechtelijk akkoord.

Hoewel de rechtbank die krachtens het gemene recht materieel bevoegd is, kennisneemt 
van het bestaan en het bedrag van schuldvorderingen van achterstallige huur en lasten en 
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van ontbindingsvergoeding die tegen de failliete schuldenaar worden aangevoerd,  mag 
enkel de rechtbank van koophandel kennisnemen van de opneming van de schuldvorde-
ring in het van het faillissement en van de vraag of de met die schuldvordering verbonden 
schuld, een schuld van, dan wel in de boedel is.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis, door de in het middel weergegeven veroorde-
lingen uit te spreken, in de bevoegdheid treedt van de uitsluitende bevoegdheid van de 
Handelsrechtbank  te  Bergen,  de  faillissementsrechter,  en  bijgevolg  de  in  het  middel 
aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek schendt en inzonderheid de arti-
kelen 556 en 574, 2°, van dat wetboek.

IV. Beslissing van het Hof
(...)
2. Tweede middel
Overwegende dat het bestreden vonnis, op een geschil tussen de verhuurder en 

de curator van het faillissement van de huurder, de curator in diens hoedanigheid 
veroordeelt om aan de verhuurder in hoofdsom de achterstallige huur en lasten 
en een ontbindingsvergoeding te betalen;

Overwegende dat artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
rechtbank van koophandel, zelfs wanneer partijen geen handelaar zijn, kennis-
neemt van vorderingen en geschillen rechtstreeks ontstaan uit het faillissement 
en het  gerechtelijk akkoord overeenkomstig de voorschriften  van de faillisse-
mentswet en de wet op het gerechtelijk akkoord, en waarvan de gegevens zich 
bevinden in het bijzonder recht dat van toepassing is op het stelsel van het faillis-
sement en het gerechtelijk akkoord;

Overwegende dat de rechtbank krachtens het gemene recht weliswaar mate-
rieel bevoegd is om kennis te nemen van het bestaan en van de schuldvordering 
die wordt aangevoerd tegen de failliete schuldenaar, maar dat enkel de rechtbank 
van koophandel mag kennisnemen van de opneming van een schuldvordering in 
het passief van het faillissement en van de vraag of de met die schuldvordering 
verbonden schuld, een schuld van, dan wel in de boedel is;

Overwegende dat het bestreden vonnis, door eiseres te veroordelen tot betaling 
van verscheidene bedragen aan verweerster, artikel 574, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek schendt;

Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt  het  bestreden  vonnis  in  zoverre  het  veroordelingen  tegen  eiseres 

uitspreekt;
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
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 aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Char-

leroi, zitting houdend in hoger beroep.
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16 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter:  de h.  Parmentier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr. Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h. de Koster, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs.T'Kint en Simont.

Nr. 681

1° KAMER - 16 december 2005

1º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INHOUDING DIE GELDT ALS 
BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN - BETWISTING - AARD

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INHOUDING DIE GELDT ALS 
BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN - BETWISTING - TERRITORIAAL BEVOEGDE BESLAGRECHTER

1º  Geschillen  betreffende  op  grond  van  art.  76,  §  1,  derde  lid,  W.B.T.W.  gedane  
inhoudingen  die  gelden  als  bewarend  beslag  onder  derden  in  de  zin  van  art.  1445  
Ger.W.,  zijn  geen  vorderingen  inzake  bewarende  beslagen  en  middelen  tot 
tenuitvoerlegging in de zin van art. 633, Ger.W.1. (Art. 632, Ger.W.)

2º  Het  geschil  betreffende  op  grond  van  art.  76,  §  1,  derde  lid,  W.B.T.W.  gedane  
inhoudingen  die  gelden  als  bewarend  beslag  onder  derden  in  de  zin  van  art.  1445  
Ger.W., behoort tot de bevoegdheid van de beslagrechter die zitting houdt ter zetel van 
het hof van beroep in wiens rechtsgebied het kantoor gelegen is waar de belasting is of 
moet worden geïnd2. (Art. 632, Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT Min. v. Financiën T.  AMICO n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.05.0004.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel (A.R. 2000/561).
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzittter 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 632, 633 (vóór zijn wijziging bij de wet van 4 juli 2001), 643 en 1420 van 

het Gerechtelijk Wetboek; 
- de artikelen 76, 80, 85bis, 89 en 90 van de wet van 3 juli 1969 tot invoering van het 

Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, vóór de wijziging ervan bij de 
wetten van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en van 29 
maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2005, nr.681.
2 Ibid.
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- de artikelen 81, §3, vierde, vijfde en tiende lid, en 14, tweede lid, van het koninklijk 
besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting 
over de toegevoegde waarde.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verwerpt de door eiser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid 

en zijn vordering om de zaak naar het Hof van Beroep te Luik te verwijzen; uitspraak 
doende op eisers hoger beroep verklaart het dit bijgevolg ten dele gegrond, zegt het dat 
het  door  verweerster  gedane verzet  tegen  de inhouding die geldt  als  bewarend  beslag 
onder derden, gegrond is,  veroordeelt  het eiser om aan verweerster op het bedrag van 
659.372 BEF of 16.345,40 euro een interest te betalen tegen de wettelijke rentevoet vanaf 
het tijdstip van de inhouding tot op de dag van de overschrijving op de rekening van de 
gerechtsdeurwaarder die ten laste (van eiser) het beslag heeft gelegd, veroordeelt laatstge-
noemde om aan verweerster 3.500 euro schadevergoeding te betalen wegens tergende en 
roekeloze inhoudingen en veroordeelt hem in drie vierde van de kosten van het appèlge-
ding, op grond dat :

"het  geschil  betrekking heeft  op een inhouding die geldt als bewarend beslag onder 
derden, en gedaan werd op grond van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 
zoals het werd gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 december 1992, en zoals artikel 
81,  §3 ervan vervolgens werd  gewijzigd in 1993 en 1996.  Voornoemd artikel  81,  §3, 
bepaalt dat de voorziening van de beslagen schuldenaar geschiedt zoals bepaald in artikel 
1420  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  waarbij  zij  voor  de  beslagrechter  moet  worden 
gebracht, zoals in het geval van bewarend beslag onder derden dat door de schuldeiser 
zonder voorafgaand verlof wordt gelegd. Om uit te maken wie de bevoegde beslagrechter 
is, wordt hier toepassing gemaakt van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, en zulks 
vóór de wijziging ervan bij de wet van 4 juli 2001 (...) aangezien in deze zaak het verzet 
tegen de inhouding werd betekend bij deurwaardersexploot van 21 april 1999. Vóór die 
wijziging van het Gerechtelijk Wetboek gold dat de vorderingen inzake bewarend beslag 
uitsluitend gebracht  werden  voor  de rechter  van  de plaats  van  het  beslag (behoudens 
wettelijke uitzondering) en volgens de leer van het Hof van Cassatie impliceerde dit voor 
de vorderingen betreffende bewarende beslagen onder derden waarvoor de beslagrechter 
geen verlof had gegeven,  dat de vordering gebracht  moest  worden  op de plaats waar, 
overeenkomstig artikel  1445 van het Gerechtelijk Wetboek,  het exploot  aan de derde-
beslagene wordt betekend (...). In deze zaak lijdt het evenwel geen enkele twijfel dat het 
exploot betekend werd te Geldenaken, waar de kantoren van de kantoren van de BTW-
controle Geldenaken zijn gevestigd, die in de beslagakte uitdrukkelijk vermeld staan als 
derde-beslagene.  Bijgevolg  was  enkel  de  beslagrechter  van  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te  Nijvel  ratione  loci  bevoegd  om van  het  litigieuze  verzet  kennis  te  nemen. 
Artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek willen toepassen door te beweren dat het om 
een geschil ging over een belastingwet en daaruit afleiden dat de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen ratione loci bevoegd is, komt neer op een volledige miskenning van het 
onbetwiste  feit  dat  alleen de beslagrechter  bevoegd  was  om de als  bewarende  beslag 
onder derden geldende inhouding te toetsen en van het feit dat het gaat om een probleem 
van tenuitvoerlegging en niet om een geschil betreffende een belastingwet, zodat (eisers) 
argumenten op zijn zachtst gezegd nogal tegenstrijdig zijn".

Grieven
Ieder geschil betreffende de geldigheid van een inhouding van BTW-krediet, zoals zij 

wordt geregeld door de artikelen 76 van het BTW-wetboek en 81, §3, van het koninklijk 
besluit nr. 4, is, voor de toepassing van artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek, luidens 
hetwelk "ieder geschil betreffende de toepassing van een belastingwet ter kennisneming 
staat van de rechter die zitting houdt ter zetel van het hof van beroep in wiens rechtsge-
bied het kantoor gelegen is waar de belasting is of moet worden geïnd, of,  indien het 
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geschil geen verband houdt met de inning van een belasting, in wiens gebied de belasting-
dienst is gevestigd die de bestreden beschikking heeft getroffen (...)", een geschil betref-
fende een belastingwet, aangezien de inhouding van een belastingkrediet een fiscale maat-
regel is die, ook al geldt zij als bewarend beslag onder derden, er eigenlijk geen is en 
afwijkt van het gemene recht van het bewarend beslag.

Met "geschil betreffende belastingen" doelt artikel 632 van het Gerechtelijk Wetboek 
niet alleen op de geschillen betreffende de aanslag-procedure, het verschuldigd zijn van 
de belasting, de bepaling van de grondslag ervan of van de maatregelen om de inning van 
de belasting te verzekeren, maar ook op om het even welk geschil dat betrekking heeft op 
fiscaalrechtelijke  bepalingen  en  de  wijze  waarop  ze  uitgevoerd,  uitgelegd,  moeten 
worden.

Inzake belasting over de toegevoegde waarde wordt de inning van de belasting, die de 
bevoegdheid  bepaalt  van  de  rechter  die,  krachtens  artikel  632  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek, over elk geschil op dat gebied moet kennisnemen, overeenkomstig het konink-
lijk besluit nr. 4 (lees : 24) van 29 december 1992 met betrekking tot de voldoening van 
de belasting over de toegevoegde waarde, gecentraliseerd in het kantoor van de door de 
Minister van Financiën met de invordering belaste ambtenaar, namelijk het kantoor van 
de BTW-ontvangsten Namen II.

De inhouding van het BTW-krediet is ongetwijfeld een maatregel die eigen is aan het 
belastingrecht en ertoe strekt de inning van die belasting te verzekeren en vooral te garan-
deren.

Zij heeft weliswaar dezelfde gevolgen als een bewarend beslag onder derden, maar valt 
toch onder een bijzondere regeling, die afwijkt van het gemene recht van de middelen tot 
tenuitvoerlegging, waarvan zij geen bijzondere categorie is.

En het doet weinig ter zake dat het koninklijk besluit nr. 4 preciseert dat de geschillen 
betreffende die inhouding, overeenkomstig artikel  1420 van het Gerechtelijk Wetboek, 
voor de beslagrechter worden gebracht, aangezien die bepaling geen verband houdt met 
de vraag of die geschillen de toepassing van een specifieke belastingwet op het fiscaal 
recht betreffen.

Het  geding  dat  ontstaat  bij  de  betwisting  van  het  krachtens  artikel  81,  §3,  van  het 
koninklijk besluit nr. 4 geoorloofde verzet is, m.b.t. de territoriale bevoegdheid van de 
beslagrechter die ervan dient kennis te nemen, dus niet onderworpen aan de bepalingen 
van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, dat, in de versie ervan vóór zijn wijziging 
bij de wet van 4 juli 2001, bepaalde dat "de vorderingen inzake bewarende beslagen en 
middelen tot tenuitvoerlegging uitsluitend worden gebracht voor de rechter van de plaats 
van het beslag, tenzij de wet anders bepaalt" maar enkel en alleen aan artikel 632 van dat 
wetboek.

Krachtens die bepaling was enkel de beslagrechter van de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Namen bevoegd, aangezien die regel van openbare orde is en hoe dan ook, zelfs voor 
het eerst, voor het appèlgerecht kan worden gebracht.

Artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt evenwel : "in de gevallen waarin een 
exceptie  van onbevoegdheid  aanhangig kan worden gemaakt  voor  de rechter in hoger 
beroep, beslist deze over het middel en verwijst  de zaak, indien daartoe grond bestaat, 
naar de bevoegde rechter in hoger beroep". Het bestreden arrest diende dus de zaak en de 
partijen te verwijzen naar het Hof van Beroep te Luik, dat territoriaal bevoegd is, en kon 
niet naar recht over de zaak zelf uitspraak doen zonder de in het middel aangewezen bepa-
lingen te schenden.

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat  het  arrest  vaststelt  dat  het  geschil  de  geldigheid  van  de 
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inhouding van het BTW-krediet als voorwerp heeft en dat verweerster staande 
houdt dat de door de administratie op 15 december 1998 gedane inhouding geen 
wettelijke grondslag heeft;

Overwegende dat artikel 76, § 1, derde lid, van het Wetboek van de belasting 
over de toegevoegde waarde bepaalt dat de Koning, met betrekking tot het over-
schot van de belasting dat aan de belastingplichtige toekomt, ten voordele van de 
administratie van de BTW, registratie en domeinen, kan voorzien in een inhou-
ding die geldt als bewarend beslag onder derden in de zin van artikel 1445 van 
het Gerechtelijk Wetboek;

Dat de wetgever, omwille van de noodzaak om de invordering van de belasting 
op efficiënte wijze te verzekeren, aan de Koning opdracht heeft gegeven in een 
aan eigen regelen beantwoordende wijze van inhouding te voorzien die, zoals 
een beslag onder derden, de onbeschikbaarheid van de schuldvordering van de 
belastingplichtige tot gevolg heeft; 

Dat uit die wetsbepaling weliswaar volgt dat de inhouding dezelfde gevolgen 
heeft  als een bewarend beslag onder derden, maar dat die inhouding, die valt 
onder een bijzondere regeling van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 
1969 met betrekking tot  de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde 
waarde, daarom niet nog niet kan worden gelijkgesteld aan een bewarend beslag 
onder derden;

Dat geschillen betreffende een dergelijke inhouding geen vorderingen inzake 
bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging zijn in de zin van artikel 
633 van het Gerechtelijk Wetboek;

Overwegende dat artikel 632, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat ieder geschil  betreffende de toepassing van een belastingwet ter kennisne-
ming staat van de rechter die zitting houdt ter zetel van het Hof van beroep in 
wiens rechtsgebied het kantoor gelegen is waar de belasting is of moet worden 
geïnd of, indien het geschil geen verband houdt met de inning van een belasting, 
in  wiens gebied  de belastingdienst  is  gevestigd  die de bestreden  beschikking 
heeft getroffen;

Dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de inhouding gedaan is door 
het kantoor van de BTW-ontvangsten Namen II;

Dat het arrest bijgevolg niet naar recht beslist de exceptie van onbevoegdheid 
te  verwerpen  die  eiser  had  opgeworpen  ten  aanzien  van  de  beslagrechter  te 
Nijvel, en vervolgens uitspraak te doen over de zaak zelf;

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

16 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr.T'Kint.

Nr. 682

2° KAMER - 20 december 2005

1º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - RICHTLIJN 75/442/EEG VAN DE RAAD VAN EUROPA - 
EUROPESE AFVALSTOFFENCATALOGUS - OPSOMMING - AARD - BEGRIP

2º MILIEURECHT - AFVALSTOFFEN - BEGRIP - VOORWAARDEN

1º  De in  bijlage I  van richtlijn  75/442/EEG van de Raad van Europa van 15 juli  1975  
betreffende de afvalstoffen en in de Europese afvalstoffencatalogus vermelde lijsten van 
stoffen en voorwerpen die als afval kunnen worden beschouwd zijn slechts indicatief; de  
kwalificatie afval hangt vooral af van het gedrag van de houder, namelijk of deze zich al  
dan niet van de betrokken stof wil ontdoen1 (Artt. 1, a, eerste lid, Richtlijn 75/442/EEG 
van de Raad van 15 juli 1975 en  2, 1°, Afvalstoffendecreet)

2º Kunnen niet als afvalstoffen worden beschouwd de goederen, materialen of grondstoffen 
die vrijkomen in een productieproces dat niet in de eerste plaats op de winning daarvan 
is gericht, en waarvan de onderneming zich niet wil ontdoen maar in een later stadium, in 
voor  haar  gunstige  omstandigheden,  wil  exploiteren  of  op  de  markt  brengen,  op 
voorwaarde dat het hergebruik van het goed, materiaal of grondstof niet slechts mogelijk,  
maar  zeker  is,  zonder  voorafgaande  bewerking  en  als  voortzetting  van  het 
productieproces2  (Artt. 1, a, eerste lid, Richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 15 juli 
1975 en 2, 1°, Afvalstoffendecreet)

(F. T. OPENBARE AFVALSTOFFENMAATSCHAPPIJ VOOR HET VLAAMSE GEWEST e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.0790.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 4 mei 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen, 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 vijf middelen voor. Die memorie is aan dit arrest 

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

1 H.v.J. 18 april 2002, C-9/00, Jur. J.v.J. 2000, I-3533; Cass., 12 dec. 2000, AR P.99.0052.N, nr 681 
met noot M.D.S.
2 Ibid.
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A. Onderzoek van de middelen 
1. Eerste middel
1.1. Eerste tot vierde onderdeel
Overwegende dat artikel 2, 1°, decreet 2 juli 1981 betreffende het beheer van 

afvalstoffen - verder genoemd: Afvalstoffendecreet - bepaalt dat in dit decreet 
onder "afvalstof" wordt verstaan "elke stof of elk voorwerp waarvan de houder 
zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen";

Dat artikel 1, sub a, eerste alinea, van richtlijn 75/442/EEG van de Raad van 
15 juli 1975 betreffende de afvalstoffen, een afvalstof omschrijft als "elke stof of 
elk voorwerp behorende tot de in bijlage I genoemde categorieën waarvan de 
houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen";

Overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in 
zijn arrest van 18 april 2002, zaak C-9/00, Palin Granit Oy, benadrukt dat:

- de in die bijlage en in de Europese afvalstoffencatalogus (EAC) vermelde 
lijsten  van  stoffen  en  voorwerpen  die  als  afval  kunnen  worden  beschouwd, 
slechts indicatief zijn en de kwalificatie als afval vooral afhangt van het gedrag 
van de houder, namelijk of deze zich al dan niet van de betrokken stoffen wil 
ontdoen; 

- niet als afvalstoffen kunnen worden beschouwd de goederen, materialen of 
grondstoffen die vrijkomen door een productieproces dat niet in de eerste plaats 
op de  winning daarvan  is  gericht,  en  waarvan  de  onderneming zich niet  wil 
"ontdoen" maar in een later stadium, in voor haar gunstige omstandigheden, wil 
exploiteren of op de markt brengen zonder voorafgaande bewerking;

- evenwel,  teneinde de nadelen en de schadelijke gevolgen die afvalstoffen 
naar hun aard met zich brengen, te beperken, deze redenering met betrekking tot 
bijproducten  alleen  geldt  voor  situaties  waarin  het  hergebruik  van  een  goed, 
materiaal of grondstof niet slechts mogelijk, maar zeker is, zonder voorafgaande 
bewerking en als voortzetting van het productieproces;

- dit niet het geval is zodra het hergebruik onzeker is, een voorafgaande bewer-
king vereist,  of niet  geschiedt  als voortzetting van eenzelfde productieproces, 
hetgeen kan blijken uit de langdurige opslag van de goederen, die aldus voor de 
exploitant een last vormen en mogelijkerwijs milieuschade kunnen veroorzaken;

Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat:
- de bij de eiser aangetroffen stoffen en voorwerpen geenszins rechtstreeks in 

hun  totaliteit  en  zonder  enige  voorbehandeling  konden  worden  ingezet  ter 
vervanging van een primaire grondstof;

- voor het overgrote deel van de aangetroffen goederen ernstige voorbehande-
ling noodzakelijk was om ze eventueel terug tot hergebruik te bestemmen; 

- die noodzakelijke voorbehandeling alleszins meer is dan een loutere kleine 
herstelling of een eenvoudige behandeling; 

- de voorwerpen, materialen en stoffen jarenlang in afwachting van een zoge-
zegd eventueel gebruik chaotisch op een hoop gestapeld werden en overgeleverd 
aan  de  natuurelementen  zodat  deze  goederen  alleszins  ontaard  zijn  tot  afval-
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stoffen;
Overwegende dat  de appelrechters  aldus oordelen  dat  "hergebruik"  of "een 

grote  waarschijnlijkheid  voor  een  dergelijk  hergebruik",  in  de  hierboven 
bedoelde betekenis van een situatie waarin, zonder voorafgaande bewerking en 
als voortzetting van een productieproces, het hergebruik van een goed, materiaal 
of grondstof niet slechts mogelijk, maar zeker is, te dezen is uitgesloten;

Dat zij aldus hun beslissing dat de bij de eiser aangetroffen stoffen en voor-
werpen niet als bijproducten van een productieproces maar enkel als afvalstoffen 
kunnen worden beschouwd, naar recht verantwoorden;

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

20  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal  –  Advocaten:  mrs.  M.  Denys,  Brussel,  P.  Luypaers,  Leuven  en  H.  Derde, 
Leuven. 

Nr. 683

2° KAMER - 20 december 2005

1º STEDENBOUW — SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN 
INBREUKEN - RUIMTELIJK KWETSBARE GEBIEDEN - ERMEE VERGELIJKBARE GEBIEDEN - BEGRIP

2º STEDENBOUW — SANCTIES - STRAFSANCTIE VOOR HET INSTANDHOUDEN VAN 
INBREUKEN - RUIMTELIJK KWETSBARE GEBIEDEN - ONTGINNINGSGEBIED MET NABESTEMMING 
NATUURGEBIED - VOORWAARDE

1º  De uitdrukking  "ermee vergelijkbare  gebieden"  in  de  zin  van artikel  146,  vierde  lid, 
Stedenbouwdecreet  1999  dat  een  opsomming  geeft  van  de  ruimtelijk  kwetsbare 
gebieden, zijn gebieden waarvan het bestemmingsopschrift niet overeenstemt met één 
van de in  de opsomming uitdrukkelijk  vermelde gebieden maar die op grond van de 
bestemmingsvoorschriften  met  één  van  de  uitdrukkelijk  vermelde  gebieden  moeten 
worden gelijkgesteld1. (Art. 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999)

2º Voor de toepassing van artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 1999, behoort een  
ontginningsgebied  met  nabestemming  natuurgebied  niet  als  zodanig,  maar  alleen  na 
aanduiding door de Vlaamse regering als grote eenheid natuur in ontwikkeling, tot het  
ruimtelijk kwetsbaar gebied2. (Artt. 20, 2°, Decr. 21 okt. 1997 en 146, derde en vierde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999)

(S.)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd: 

1.  Eiser  werd  vervolgd  en  veroordeeld  wegens  het  instandhouden  van  een  zonder 
vergunning  opgericht  bouwwerk  gelegen  in  een ontginningsgebied  met  nabestemming 
natuurgebied. De appèlrechters oordeelden, zonder al té veel omhaal, dat het betreffende 
ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied voor de toepassing van artikel 146 lid 
3 van het Decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening3 
een natuurgebied is  zoals bedoeld in artikel  146 lid 4  van hetzelfde Decreet4.  Anders 
uitgedrukt:  het  kwestieuze  ontginningsgebied  met  nabestemming  natuurgebied  is  een 
natuurgebied  en  een  natuurgebied  is  een  ruimtelijk  kwetsbaar  gebied  zodat  krachtens 
artikel 146 lid 3 het instandhouden van een inbreuk in zulk gebied strafbaar is.

2. Eiser in cassatie bestrijdt deze zienswijze en voert in het eerste onderdeel van zijn 
enige middel aan dat het duidelijke en niet voor interpretatie vatbare artikel  146 lid 4 
DORO de ruimtelijk kwetsbare gebieden limitatief opsomt. Dat het artikel niet voor inter-
pretatie vatbaar zou zijn lijkt  mij  twijfelachtig.  In de ontwikkeling van het middel, en 
inzonderheid in de toelichting ervan, moet eiser immers zelf een uiteenzetting wijden aan 
hoe de term ‘de ermee vergelijkbare gebieden’5 dient te worden begrepen: heeft die enkel 
betrekking op ‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’, dan wel op gebieden aangewezen 
in ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van aanleg? Ik zou dus eerder het tegenover-
gestelde  durven  voorhouden  en  stellen,  niet  gespeend  van  enig  eufemisme,  dat  de 
bedoelde wetsbepaling niet zonder meer duidelijk is. 

3. De uitdrukking ‘ermee vergelijkbare gebieden’ duikt in DORO voor het eerst op via 
artikel 8, sub 3, van het Decreet van 13 juli 20016 waarbij artikel 1457, §1, eerste lid, 4° 
DORO wordt vervangen als volgt: ‘het voorwerp van de aanvraag is niet gelegen in: de 
groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurre-
servaten,  natuurontwikkelingsgebieden,  bosgebieden,  valleigebieden  en  brongebieden, 
zoals aangeduid in de plannen van aanleg of de ermee vergelijkbare gebieden zoals aange-
duid in de ruimtelijke uitvoeringsplannen (…). Uit deze, met artikel 146, lid 4 DORO 
weliswaar  niet volledig congruente opsomming,  blijkt  duidelijk dat voor de toepassing 
van de in artikel 145 vervatte regeling, waarbij een vergunning kan worden toegekend met 
afwijking van de voorschriften van het gewestplan,  één van de voorwaarden is dat de 
constructie niet gelegen is in ofwel gebieden waarvan de bestemming in de bepaling is 
opgesomd en die op de plannen van aanleg worden vermeld in overeenstemming met het 
K.B. van 28 december 19728ofwel ermee vergelijkbare gebieden die zullen worden aange-
duid  op  de  ruimtelijke  uitvoeringsplannen  maar  waarvoor  eenduidige  benamingen  en 
benamingvoorschriften  ontbreken.  Voor  de  ruimtelijke  uitvoeringsplannen,  die  in  de 
plaats  komen  van  de  plannen  van  aanleg,  bestaan  geen  algemene  bestemmingsvoor-

3 B.S. 8 juni 1999
4 Verder afgekort: Doro.
5 Artikel 146 lid 4 Doro bepaalt dat onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden worden verstaan de 
groengebieden,  natuurgebieden,  natuurgebieden  met  wetenschappelijke  waarde,  natuurreservaten, 
natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische 
gebieden  met  ecologische  waarde  of  belang,  agrarische  gebieden  met  bijzondere  waarde,  grote 
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aange-
wezen in ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg  (…). 
6 Decreet van 13 juli 2001 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999, houdende de orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening, en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-
neerd op 22 oktober 1996, B.S. 3 augustus 2001.
7 Hoofdstuk betreffende de rechtszekerheid inzake vergunde woningen en gebouwen die gelegen zijn 
buiten de geëigende bestemmingszone. (de zogenaamde heirkrachtregeling)
8 K.B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewest-
plannen en gewestplannen.
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schriften. Met het decreet van 22 april 2005 werd er trouwens voor gekozen dat bij het 
opstellen van de ruimtelijke  uitvoeringsplannen geen gebruik zal  worden gemaakt  van 
algemene  bestemmingsvoorschriften9.Vanuit  dit  oogpunt  valt  te  begrijpen  waarom  de 
decreetgever een beroep heeft gedaan op de omschrijving ‘ermee vergelijkbare gebieden’ 
wanneer hij het over ruimtelijke uitvoeringsplannen heeft. Aldus wordt, posterieur aan de 
invoering ervan, de term ‘ermee vergelijkbare gebieden’ zinvol én duidelijk. In de context 
van artikel 145 DORO is de opsomming zeker limitatief en is er, zolang de bestemming 
van gebieden bepaald wordt door plannen van aanleg, geen ruimte voor interpretatie. Dit 
kan  echter  al  niet  meer  gezegd  worden  wat  het  voorschrift  van artikel  145bis DORO 
betreft10. 

4. Door het decreet van 13 juli 200111werd in DORO een artikel 145bis ingevoegd dat 
in  het  laatste  lid  van  zijn  eerste  paragraaf  het  begrip  ‘ruimtelijk  kwetsbare  gebieden’ 
bevatte. De dan ingevoerde regeling werd later nog aanzienlijk gewijzigd12zonder dat de 
omschrijving  van  het  begrip  ‘ruimtelijk  kwetsbare  gebieden’  te  veranderen.  Enkel  bij 
decreet van 22 april 200513werden de woorden ‘agrarisch gebied met bijzondere waarde’ 
geschrapt. Afgezien hiervan en op de verwijzing naar de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
na, is de opsomming identiek als deze gegeven in artikel 146, lid 4 DORO.  Dat de ruim-
telijke uitvoeringsplannen in artikel 145bis DORO niet ter sprake komen is geen vergetel-
heid  van  de  decreetgever  nu  de  uitzonderingsregeling  voor  zonevreemde  constructies 
gekoppeld is aan de toepassing van gewestplannen en algemene plannen van aanleg. In de 
nieuwe op te  maken  ruimtelijke  uitvoeringsplannen  moet  de rechtstoestand van  zone-
vreemde constructies definitief worden geregeld14. De uitdrukking ‘ermee vergelijkbare 
gebieden’ lijkt mij evenmin te slaan op het begrip ‘grote eenheden natuur in ontwikke-
ling’

5. Het begrip ‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’ is een begrip uit het Natuurbe-
houddecreet en is zeer precies bepaald. Een gebied kan slechts worden aangemerkt als 
‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’ voor zover het aldus door de Vlaamse regering is 
aangewezen. Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is samengesteld uit grote eenheden 
natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling15. Andere categorieën bestaan er niet. 
Met ‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’ vergelijkbare gebieden zijn bijgevolg onbe-
staande16.

6. De term ‘ermee vergelijkbare gebieden’ moet bijgevolg slaan op de andere in art. 
145bis, § 1, vierde lid, DORO vermelde gebieden. Maar worden de verschillende bestem-
mingsgebieden niet op algemene wijze omschreven in het K.B. van 28 december 1972 

9 Decreet van 22 april 2005 houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999, houdende de orga-
nisatie van de ruimtelijke ordening, en van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördi-
neerd op 22 oktober 1996, B.S. 29 april 2005. 
10 Uitzonderingsregeling voor zonevreemde constructies.
11 Supra voetnoot 6
12 Decreet 19 juli 2002, B.S. 26 oktober 2002.
13 Supra voetnoot 9
14 B.  Roelandts,  ‘Zonevreemd  bouwen en exploiteren’  in  B.  Hubeau en W.  Vandevyvere  (ed.), 
Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, p. 730, nrs. 2 en 3.
15 Zie infra sub 9.
16 Voegen de uitdrukking "ermee vergelijkbare gebieden" aan de woorden "grote eenheden natuur in 
ontwikkeling" toe: B. Roelandts, "Zonevreemd bouwen en exploiteren" in B. Hubeau en W. Vande-
vvvere (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, p. 742, nr. 31 (wat betreft art. 145bis, § 
1, vierde lid, DORO); G. Debersaques, "Ruimtelijke uitvoeringsplannen" in B. Hubeau en W. Vande-
vvvere (ed.), Handboek ruimtelijke ordening en stedenbouw, p. 830, nr. 69. Maar vgl. R. Vekeman, 
"De verjaring van de stedenbouwntisdrijven", T.Gem. 2003, 238 en duidelijk in andere zin: A. Van 
Brabant,  "Zonevreemde constructies" in  D. Meulemans (cd.),  Recente ontwikkelingen betreffende 
vastgoed en landeigendom. Naar nieuwe beschermingsstatuten voor het buitengebied? , Antwerpen, 
Intersentia, p. 237.
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betreffende  de  inrichting  en  de  toepassing  van  de  ontwerpgewestplannen  en  gewest-
plannen17?.

Het blijkt dat bij het opstellen van gewestplannen in steeds grotere mate gebruik werd 
gemaakt van de mogelijkheid van aanvullende stedenbouwkundige voorschriften waartoe 
artikel 1, § 2, van het K.B. van 28 december 1972 de mogelijkheid bood, en van de moge-
lijkheid  om te  voorzien  in  andere  gebieden  die  helemaal  niet  door  het  K.B.  van  28 
december 1972 worden omschreven (zie 6.4. in artikel  2 en 17) of in een bijkomende 
bescherming  ten  aanzien  van  een  bestemmingsgebied  zoals  door  het  K.B.  van  28 
december 1972 omschreven (zie 7.6. in art. 3 en 18)18.

Sommige  van  deze aanvullende  stedenbouwkundige  voorschriften19komen  slechts  in 
één gewestplan voor20.  Sommige aanvullende stedenbouwkundige voorschriften zijn in 
verschillende gewestplannen gebruikt geworden en zijn op die wijze onder een gebruike-
lijk geworden benaming de facto een algemeen bestemmingsvoorschrift geworden. Op die 
wijze  zijn  die  aanvullende  stedenbouwkundige  voorschriften  onder  hun  gebruikelijke 
naam terechtgekomen  in  reglementaire  besluiten21en  uiteindelijk  ook  in  decreten.  Ter 
onderscheiding van de bestemmingsgebieden vermeld in het K.B. van 28 december 1972 
worden  deze  (gebruikelijke)  aanvullende  stedenbouwkundige  voorschriften  hierna 
‘bijzondere bestemmingsgebieden’ genoemd.

7. De omschrijving van de diverse bestemmingsgebieden in artikel 145bis DORO zou 
dan als volgt kunnen worden toegelicht.

Een aantal  bestemmingsgebieden worden omschreven  in het K.B. van 28 december 
1972 (zie art. 2) waaronder (in de volgorde van de opsomming in artikel 145bis DORO):

- 4.3. groengebieden, zoals verder omschreven in artikel 13 van hetzelfde K. B.22

- 4.3.1. natuurgebieden zoals verder omschreven in art. 13;
- 4.3.2. natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten zoals verder 

omschreven in art. 13;
- 4.4. parkgebieden, zoals verder omschreven in art. 14;
- 4.2. bosgebieden, zoals verder omschreven in art. 12.
8.  Voorts  verwijst  artikel  145bis  DORO  naar  een  aantal  ‘bijzondere 

bestemmingsgebieden’:

17 Zie ook de gecoördineerde omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende de inrichting en de toepassing 
van de ontwerpgewestplannen, B.S. 23 augustus 1997.
18 Zie daarover B. Bouckaert en T. De Waele, Ruimtelijke ordening en stedenbouw in het Flamme 
Gewest, C.D.P.K.-Libri nr. 6, Gent, Mvs & Breesch, 2000, nr. 86; R. Vekeman. Ruimtelijke ordening 
en stedenbouw. Planologie, verordeningen en vergunningen, p. 146, nrs. 150, 154 en 155.
19 Een overzicht van diverse "aanvullende stedenbouwkundige voorschriften" bij de verschillende 
gewestplannen  vindt  men  in  een  document  ("Bijlage  3.  Aanvullende  stedenbouwkundige  voor-
schriften") dat te raadplegen is op de website www.vlm.be of ook www.ruimtelijkeordening.be.
20 Zie "Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften", p. 83.
21 Zo was b.v. al in het Besluit van de Vlaamse Executieve van 15 maart 1989 (houdende bepaling 
van  de  gebieden van  de  ontwerpgewestplannen  en de  gewestplannen  waarbinnen afwijkingen  in 
verband met het verbouwen, het herbouwen of het uitbreiden van bestaande vergunde gebouwen niet 
of  slechts  gedeeltelijk  kunnen  worden  toegestaan,  B.S. 6  juni),  sprake  van  agrarisch gebied met 
ecologisch belang, agrarisch gebied met ecologische waarde, valleigebied, brongebied, enz.  Zie ook 
recenter het Besluit van de Vlaamse regering van 16 maart 1999 (tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel 
van de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluidend advies 
van de gemachtigde ambtenaar), B.S. 28 mei 1999.
22 Uit art. 2, sub 4.3 blijkt dat "groengebieden" slaat op hetzij "natuurgebieden", hetzij "natuurge-
bieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten". 
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-  natuurontwikkelingsgebieden:  ‘zones  voor  natuurontwikkeling’  zijn  ‘bestemd  om 
ingericht te worden als natuurgebied. Werken en handelingen zijn toegelaten voor zover 
deze nodig zijn om het gebied als natuurgebied te ontwikkelen’23; 

- vallei- en brongebieden: ‘de agrarische gebieden met landschappelijke waarde, die op 
de kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letters V of B. 
hebben de bestemming van vallei- of brongebieden waarin slechts agrarische werken en 
handelingen mogen worden uitgevoerd die het specifiek natuurlijk milieu van planten en 
dieren en de landschappelijke waarde niet schaden’24; 

-  agrarische  gebieden  met  ecologisch  belang:  ‘agrarische  gebieden  met  ecologisch 
belang zijn die gebieden die omwille van de belangrijkheid van de fauna en flora die zij 
herbergen, of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden een uitgesproken 
ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden uitge-
voerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet 
schaden’25;

-  agrarische gebieden met ecologische waarde:  blijkbaar is alleen in het gewestplan 
Turnhout sprake van zo een gebied, in dat gewestplan omschreven als agrarisch gebied 
waarin slechts toegelaten zijn "grondgebonden bedrijven en agrarische werken en hande-
lingen die het voortbestaan van de beschermde ecologische waarden binnen en naast het 
gebied niet in gevaar brengen"26.

9.  De  begrippen  ‘grote  eenheden  natuur’  (GEN)  en  ‘grote  eenheden  natuur  in 
ontwikkeling’ (GENO) zijn afkomstig uit het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Deze begrippen worden omschreven in artikel 17, § 2, Natuurbehouddecreet. De ‘grote 
eenheden natuur’ en ‘grote  eenheden natuur  in  ontwikkeling’  zijn  onderdelen van het 
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).

Van groot belang is artikel 20 dat bepaalt welke gebieden de Vlaamse Regering kan 
aanduiden  als  gebiedscategorieën  van  het  Vlaams  Ecologisch  Netwerk,  dus  hetzij  als 
‘grote eenheden natuur’ hetzij als ‘grote eenheden natuur in ontwikkeling’. Deze bepaling 
werd gewijzigd bij het decreet van 19 juli 200227.

Opmerkelijk is dat al in het oorspronkelijke artikel 20 één van de gebieden die als grote 
eenheden  natuur  in  ontwikkeling  kunnen  worden  aangewezen,  wordt  vermeld: 
‘ontginningsgebieden  die  één  van  de  in  dit  artikel  genoemde  bestemmingen  als 
nabestemming  hebben’.  De  decreetgever  kende  bijgevolg  al  in  1997  dit  bijzondere 

23 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 89 en 95; vgl. p. 62 en 
112-113.

24 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 39 (valleigebieden), 51 (vallei-
gebieden), 58 (vallei- of brongebieden), 62 (valleigebieden), 57 (valleigebieden).
25 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 34, 36, 42, 46, 57-58, 74, 78, 
80 (m.b.t. een gewestplan uit 1978 dat wel die benaming hanteert maar niet de algemene definitie van 
zo een gebied vermeldt, in tegenstelling tot het gewestplan eveneens uit 1978 vermeld op p. 57-58), 
84, 86, 93, 98, 99, 100, 104-105, 113.
26 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 78.
27 Decreet van 19 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van het decreet van 16 
april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprich-
ting van het de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van 
landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende 
bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de 
bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en van de wet betreffende 
de politie  over  het  wegverkeer,  gecoördineerd bij  koninklijk  besluit  van 16 maart  1968,  B.S. 31 
augustus 2002.
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bestemmingsgebied; in de opsomming van ruimtelijk kwetsbare gebieden in DORO heeft 
hij aan dat bijzondere bestemmingsgebied evenwel geen aandacht besteed.

In  vergelijking  met  het  oorspronkelijke  artikel  20  worden  bosuitbreidinggebieden 
opgenomen als gebieden die als grote eenheden natuur in ontwikkeling kunnen worden 
aangewezen.  Aan  dit  bijzondere  bestemmingsgebied  heeft  de  decreetgever  in  DORO 
evenmin aandacht besteed.

Ten slotte is van groot belang dat in het gewijzigde artikel 20 de uitdrukking 'de met 
een  van  deze  gebieden  ermee  vergelijkbare  bestemmingsgebieden,  aangewezen  op  de 
plannen  van  aanleg  of  ruimtelijke  uitvoeringsplannen  van  kracht  in  de  ruimtelijke 
ordening’ wordt gebezigd. Diezelfde uitdrukking komt vindt men ook terug in:

- artikel  9 dat de toepassing van natuurbehoudmaatregelen beperkt,  in zoverre de in 
deze  bepaling  bedoelde  maatregelen  niet  de  landbouwbedrijfsvoering  en  het  teelplan 
kunnen regelen in 'agrarische gebieden, landschappelijk waardevolle agrarische gebieden, 
valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of ecologische 
waarde,  agrarische gebieden met  bijzondere waarde en de met een van deze gebieden 
vergelijkbare  bestemmingsgebieden,  aangewezen  op  de  plannen  van  aanleg  of  de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening’ tenzij in een aantal 
uitzonderingsgevallen (waarbij voor het historisch permanent grasland opnieuw verwezen 
wordt  naar  diverse  bijzondere  bestemmingsgebieden  of  de  daarmee  vergelijkbare 
bestemmingsgebieden);

- artikel 13, §§ 4 en 5, Natuurbehouddecreet dat een vergunningsplicht invoert, voor 
wijziging  van  de  vegetatie  of  het  geheel  of  gedeeltelijk  wijzigen  van  kleine 
landschapselementen of de vegetatie ervan en voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van 
kleine  landschapselementen  of  de  vegetatie  ervan.  Terwijl  de  uitgebreide 
vergunningsplicht  van § 4 geldt  in  o.a.  agrarische  gebieden met  ecologisch belang of 
waarde  en  agrarische  gebieden  met  bijzondere  waarde,  geldt  de  beperkte 
vergunningsplicht van § 5 in o.a. landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. 

De  wijziging  van  artikel  13,  wat  betreft  de  uitdrukking  ‘en  de  met  een  van  deze 
gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de 
ruimtelijke  uitvoeringsplannen  van  kracht  in  de  ruimtelijke  ordening’,  werd  als  volgt 
toegelicht: ‘De toevoeging in § 4, eerste lid, 1, en in § 5, 1, van de woorden "en de met al 
deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden" beoogt de vergunningsplicht ook in 
die gebieden te laten gelden die niet één der genoemde bestemmingen hebben gekregen of 
nog zullen krijgen,  maar een andere die, inhoudelijk wat  de bestemmingsvoorschriften 
betreft,  op hetzelfde neerkomt.  Het  gaat  dan om andere bestemmingen  dan die welke 
vermeld zijn in het K. B. van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepas-
sing van de ontwerpgewestplannen en gewestplannen. Nog in § 4, eerste lid, 1, worden de 
woorden "aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen" 
gebruikt. De bedoeling is immers zowel de bestemmingen aangeduid op de plannen van 
aanleg met toepassing van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimte-
lijke ordening en van de stedenbouw of van het decreet betreffende de ruimtelijke orde-
ning gecoördineerd op 22 oktober 1996 te vatten, als de bestemmingen aangeduid op de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen met toepassing van het decreet van 18 mei 1999 houdende 
de organisatie van de ruimtelijke ordening’28.

Wat  de wijziging  van  artikel  20 betreft  werd  verduidelijkt:  ‘De toevoeging  van de 
woorden "en de ermee vergelijkbare bestemmingsgebieden" beoogt duidelijk te stellen dat 
de afbakening van het VEN ook mogelijk  is in de gebieden die weliswaar  onder een 
andere benaming dan die van de in artikel  20 vermelde bestemmingsgebieden worden 
aangeduid  op  de  plannen  van  aanleg  of  de  ruimtelijke  uitvoeringsplannen,  maar  met 

28 Parl. St. Vl. Parl., 2001-02, nr. 967/1, p. 16. Zie de discussie i.v.m. art. 9 5
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bestemmingsvoorschriften die min of meer overeenkomen met één der genoemde bestem-
mingsgebieden. Om gelijkaardige en dus vergelijkbare bestemmingsvoorschriften mee in 
rekening  te  brengen  wordt  ook  in  de  recente  ruimtelijke  ordeningswetgeving  gebruik 
gemaakt  van  de  toevoeging  “en  de  ermee  vergelijkbare  gebieden,  aangeduid  op  de 
plannen van aanleg of de ruimtelijke  uitvoeringsplannen”.  Verwezen kan bijvoorbeeld 
worden  naar  de definitie  van  ruimtelijk  kwetsbare  gebieden  in  artikel  145bis  van  het 
decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening’29.

10. Het wordt aldus ook voor de toepassing van art. 145bis DORO een moeilijke vraag 
te bepalen op welke gebieden het begrip ‘ermee vergelijkbare gebieden’ doelt.

Men zou ervan kunnen uitgaan, zoals ook uit blijkt uit de zojuist geciteerde toelichting 
bij  het  decreet  van  19  juli  2002,  dat  het  niet  gaat  over  bestemmingsgebieden  zoals 
omschreven  in  het  K.B.  van  28  december  1972.  Die  bestemmingsgebieden  had  de 
decreetgever kunnen vermelden, zoals bijvoorbeeld ‘ontginningsgebieden die één van de 
in  dit  artikel  genoemde  bestemming als  nabestemming  hebben’  vermeld  in  artikel  20 
Natuurbehouddecreet. De gehele opsomming van art. 145bis DORO doet evenwel blijken 
van weinig inzicht in de problematiek dat zelfs  het voorgaande  niet  als onbetwistbaar 
uitgangspunt kan gelden.

Men zou zich ook kunnen afvragen of de uitdrukking ‘ermee vergelijkbare gebieden’ 
wel op andere, niet uitdrukkelijk opgesomde ‘bijzondere bestemmingsgebieden’ (m.a.w. 
de door het gebruik algemeen geworden "aanvullende stedenbouwkundige voorschriften" 
die  een  bijzondere  bestemming  in  het  leven  roepen)  kan  slaan.  De  decreetgever  had 
immers,  indien  hij  zich  enige  moeite  had  getroost,  ook  die  bijzondere 
bestemmingsgebieden in de opsomming kunnen opnemen. Het volstond de aanvullende 
stedenbouwkundige voorschriften van de verschillende gewestplannen te raadplegen. Ook 
bij  het  opstellen van de opsomming van de bijzondere bestemmingsgebieden heeft  de 
decreetgever  geen blijk gegeven van bijzonder veel zorg zodat ook op dit punt ruimte 
voor discussie blijft bestaan..

Een bijzondere heikele vraag is de vraag naar de juiste kwalificatie van bestemmings-
gebieden waarvan de  nabestemming deel uitmaakt van het begrip ‘ruimtelijk kwetsbaar 
gebied’.  Diverse  gewestplannen  bevatten  dergelijke  bestemmingsgebieden:  "zone  voor 
gemeenschaps-  en openbare nutsvoorzieningen met  nabestemming natuurgebied”30,  een 
"uitbreiding van ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied"31, een "stortgebied 
met nabestemming natuurontwikkeling", een "industriegebied met nabestemming natuur-
gebied"32, een "tijdelijk ontginningsgebied met nabestemming bosgebied"33, een "recrea-
tiegebied met nabestemming natuur"34, "bijzonder groengebied"35, "ontginningsgebied met 
nabestemming natuurontwikkeling"36 of "bijzonder ontginningsgebied met nabestemming 

29 Parl. St. Vl. Parl, 2001-02, nr. 967/1, p. 19.
30 Zie  ‘Bijlage  3.  Aanvullende  stedenbouwkundige  voorschriften’,  p.  38:  "in  deze  zone  voor 
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen worden naast de aanwezige antennes geen nieuwe 
constructies toegelaten. Ten allen tijde wordt rekening gehouden met de instandhouding, herstel en  
ontwikkeling van natuurelementen. Bij het stopzetten van de activiteit of het uit gebruik nemen van  
de antennes moeten voorwaarden voor de sanering van de plaats worden opgelegd opdat de bestem-
ming natuurgebied kan worden gerealiseerd”.
31 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 47.
32 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 74.
33 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 89.
34 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 90.
35 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 94: de "efficiënte exploitatie of  
gerechtvaardigde uitbreiding van de bestaande paardenfokkerij" is toegelaten; na de stopzetting van 
de paardenfokkerij verkrijgt het gebied de bestemming natuurgebied.
36 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 95.
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natuurgebied”37.
11. Bij de totstandkoming van het decreet van 22 april 200538 was het klaarblijkelijk de 

wil van de decreetgever door een wijziging van het decreet van 18 mei 1999 te komen tot 
‘een limitatieve lijst  van bestemmingsgebieden die allemaal effectief  in het koninklijk 
besluit van 28 december 1972 inzake de gewestplannen, of als bijzonder voorschrift in 
specifieke gewestplannen voorkomen’39. Op vraag van de Raad van state werd hetzelfde 
geantwoord40. De woorden die echter het meest aanleiding geven tot onzekerheid en die, 
in een gebruikelijke lezing, in de weg staan aan het limitatief karakter van de opsomming, 
namelijk de uitdrukking ‘ermee vergelijkbare gebieden’ zijn echter ook na 22 april 2005 
in artikel 145bis DORO blijven staan. Het decreet van die datum draagt dus niet bij tot 
een verdere verduidelijking van het begrip, en het limitatief karakter dat de decreetgever 
aan de bepaling wou geven vindt geen uitdrukking in de bewoordingen ervan. 

12. Het bestaan van de categorie "de ermee vergelijkbare gebieden" lijkt aan art. 146, 
lid 4 DORO de duidelijkheid die van een strafbepaling mag worden verwacht te ontnemen 
voor die gebieden waarvan de benaming niet overeenstemt met de gegeven opsomming41. 

De  decreetgever  is  uitgegaan  van  de  bestemmingsopschriften  van 
bestemmingsgebieden in de gewestplannen in het K.B. van 28 december 1972 en van 
aanvullende  stedenbouwkundige  voorschriften  in  de  verschillende  gewestplannen.  Het 
bestemmingsopschrift "ontginningsgebieden met nabestemming natuurgebied" komt niet 
nominatim in het K.B. van 28 december 1972 voor, maar wordt wel volledig door dat 
K.B. geregeld. Als van belang zou zijn,  zoals tijdens de voorbereiding van het decreet 
van 19 juli 2002 inzake natuurbehoud werd beklemtoond, dat het moet gaan om andere 
bestemmingen dan die welke vermeld zijn in het K.B. van 28 december 1972, dan kunnen 
ontginningsgebieden nooit tot de ruimtelijk kwetsbare gebieden behoren. Het statuut van 
"ontginningsgebieden  met  nabestemming  natuurgebied"  wordt  inderdaad  volledig 
geregeld door het K.B. van 28 december 1972, zodat de decreetgever daaraan had kunnen 
denken..

De decreetgever heeft overigens bij de voorbereiding van het decreet van 19 juli 2002 
dat het Natuurbehouddecreet wijzigde, hieraan gedacht. Op dezelfde dag werd het decreet 
goedgekeurd dat DORO wijzigde en waarbij voor het eerst in een decreet een algemene 
omschrijving werd gegeven van het begrip "ruimtelijk kwetsbare gebieden". In dat laatste 
decreet heeft werden de ontginningsgebieden niet vermeld: bewust of uit vergetelheid?

Voor  het  Natuurbehouddecreet  kan  een  ontginningsgebied  met  nabestemming 
natuurgebied  niet  worden  beschouwd  als  een  met  natuurgebied  vergelijkbaar  gebied. 
Immers,  krachtens art.  20, 1° Natuurbehouddecreet kunnen o.a. groengebieden (en dus 
o.a. natuurgebieden) en de ermee vergelijkbare bestemmingsgebieden worden aangeduid 
als  GEN.  Krachtens  art.  20,  2°  kunnen  ontginningsgebieden  en  ermee  vergelijkbare 
bestemmingsgebieden,  aangewezen  op  de  plannen  van  aanleg  of  de  ruimtelijke 
uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening voor zover zij één van de in 1 ° 
genoemde bestemmingen als nabestemming hebben als GENO worden aangeduid.

Voor de toepassing van art. 20, 1° en 2° kan een ontginningsgebied met nabestemming 
natuurgebied  bijgevolg  niet  worden  beschouwd  als  met  natuurgebied  vergelijkbaar 
gebied.  Zoniet  zou  het  gebied  ook  kunnen  worden  aangemerkt  als  GEN en  dat  was 
klaarblijkelijk niet de bedoeling van de decreetgever. Als voor de toepassing van art. 146, 

37 Zie ‘Bijlage 3. Aanvullende stedenbouwkundige voorschriften’, p. 96.
38 Zie supra sub 3. Het gaat hier meer bepaald om de schrapping van de uitdrukking ‘agrarisch 
gebied met bijzondere waarde’ in artikel 145bis  DORO.
39 Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 233/1, p. 6
40 Parl. St. Vl. Parl. 2004-05, nr. 233/1, p. 47
41 Vergelijk met het arrest van het Arbitragehof nr. 14/2005 van 19januari 2005.
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vierde  lid,  DORO  een  ontginningsgebied  met  nabestemming  natuurgebied  wel  zou 
worden beschouwd als een met natuurgebied vergelijkbaar gebied, gaat de samenhang in 
het leefmilieurecht verloren.

De  vraag  is  echter  of  de  decreetgever  wel  ooit  oog  heeft  gehad  voor  samenhang 
wanneer men vaststelt dat binnen DORO zelf de term ermee vergelijkbare gebieden al 
niet eenduidig is (zie supra).

13. Samenvattend kan gesteld worden dat de gelijkstelling die door de appèlrechters 
werd gemaakt niet lijkt te kunnen verantwoord worden naar recht. De niet altijd coherente 
en  voor  té  veel  interpretatie  vatbare  wetgeving  lijkt  afbreuk  te  doen  aan  het 
legaliteitsbeginsel  met  zijn  vereisten  van  nauwkeurigheid,  duidelijkheid  en 
voorzienbaarheid.

 
Conclusie:  vernietiging van de bestreden beslissing.

ARREST

(A.R. P.05.0970.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 juni 2005 gewezen door het 

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman 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 in zijn geheel
Overwegende dat overeenkomstig artikel 146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 

1999, voor de toepassing van het derde lid van deze bepaling, onder de ruimtelijk 
kwetsbare gebieden worden verstaan de groengebieden, natuurgebieden, natuur-
gebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, natuurontwikkelings-
gebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische 
gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere 
waarde,  grote  eenheden  natuur,  grote  eenheden  natuur in  ontwikkeling en de 
ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen in ruimtelijke uitvoeringsplannen of 
plannen van aanleg, alsook de beschermde duingebieden en voor het duingebied 
belangrijke  landbouwgebieden,  aangewezen  krachtens  het  decreet  van  14 juli 
1993 houdende maatregelen tot bescherming van de kustduinen;

Dat deze opsomming verwijst, de beschermde duingebieden en voor het duin-
gebied belangrijke landbouwgebieden daargelaten,  hetzij  naar  bestemmingsge-
bieden  overeenkomstig  de  nomenclatuur  van  het  koninklijk  besluit  van  28 
december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpge-
westplannen  en  gewestplannen,  hetzij  naar  bestemmingsopschriften  voor 
gebieden waarvan de bestemming wordt geregeld door aanvullende stedenbouw-
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kundige voorschriften, hetzij naar gebieden die worden aangeduid met toepas-
sing van de artikelen 17 en volgende Natuurbehoudsdecreet, hetzij naar "ermee 
vergelijkbare  gebieden",  dit  zijn  gebieden  waarvan  het  bestemmingsopschrift 
niet  overeenstemt  met  één  van  de  in  de  opsomming  uitdrukkelijk  vermelde 
gebieden maar die op grond van de bestemmingsvoorschriften met één van de 
uitdrukkelijk vermelde gebieden moeten worden gelijkgesteld;

Overwegende  dat  eiser  werd  vervolgd  voor  de  instandhouding  van  een 
constructie dienstig als paardenstal en bergplaats op een perceel dat volgens de 
vaststellingen van de appelrechters gelegen is in een ontginningsgebied met na-
bestemming natuurgebied;

Overwegende  dat  de  in  artikel  146,  vierde  lid,  Stedenbouwdecreet  1999, 
uitdrukkelijk opgesomde bestemmingsgebieden ieder op zijn wijze het onmid-
dellijke behoud van natuurwaarden beogen; dat de bestemming "ontginningsge-
bied met nabestemming natuurgebied", tot aan de stopzetting van de ontginning, 
met een zodanig behoud onverenigbaar is;

Dat dit alleen anders is wanneer, krachtens artikel 20 Natuurbehoudsdecreet, 
een ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied door de Vlaamse Rege-
ring wordt aangeduid als grote eenheid natuur in ontwikkeling;

Dat  immers  krachtens  artikel  20,  2°,  eerste  streepje,  Natuurbehoudsdecreet, 
"ontginningsgebieden  en  ermee  vergelijkbare  bestemmingsgebieden,  aange-
wezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen van kracht 
in de ruimtelijke ordening voor zover zij één van de in 1° genoemde bestem-
mingen als nabestemming hebben" -waaronder de bestemming natuurgebied-, als 
grote eenheden natuur in ontwikkeling kunnen worden aangeduid;

Dat ook uit de vergelijking van deze bepaling met de opsomming in artikel 
146, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1999 volgt dat ontginningsgebied met nabe-
stemming natuurgebied  niet  als  zodanig  maar  alleen  na  aanduiding  als  grote 
eenheid natuur in ontwikkeling tot het ruimtelijk kwetsbare gebied behoort;

Dat derhalve voor de toepassing van artikel 146, derde lid, Stedenbouwdecreet 
1999, een ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied noch een natuur-
gebied, noch een met natuurgebied vergelijkbaar gebied uitmaakt; 

Dat de beslissing van de appelrechters dat het instandhoudingsmisdrijf werd 
gepleegd in een ruimtelijk kwetsbaar gebied, niet naar recht is verantwoord;

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

20 december 2005 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal –  Advo-
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caat: mr. Verbist.

Nr. 684

2° KAMER - 20 december 2005

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 67 — ARTIKEL 67TER - VERVOLGING - VEROORDELING - NATUURLIJKE 
PERSOON - RECHTSPERSOON

2º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - 
STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID - AARD

3º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - OMVANG

1º  Elke  natuurlijke  of  rechtspersoon  kan  worden  vervolgd  en  veroordeeld  indien  zijn 
gedraging  samenvalt  met  de  constitutieve  elementen  van  het  misdrijf  beschreven  in  
artikel 67ter, Wegverkeerswet1. (Artt. 5, Sw.; 29ter en 67ter, Wegverkeerswet)

2º Artikel 5, Strafwetboek heeft een eigen strafrechtelijke verantwoordelijkheid ingevoerd 
voor  rechtspersonen,  onderscheiden  en  autonoom  ten  opzichte  van  die  van  de 
natuurlijke  personen  die  voor  de  rechtspersoon  hebben  gehandeld  of  dit  hebben 
nagelaten. (Art. 5, Sw.)

3º Alle aan een rechtspersoon toegerekende misdrijven worden in concreto verwerkelijkt  
door natuurlijke personen, zodat een rechtspersoon voor alle misdrijven verantwoordelijk  
kan worden gesteld. (Art. 5, Sw.)

(UNITED PARCEL SERVICE BELGIUM n.v..)

ARREST

(A.R. P.05.1220.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 30 juni 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 Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiseres voert in een memorie drie middelen aan. 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

1 Cass., 29 nov. 2005, AR P.05.0995.N, nr.635.
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Overwegende dat artikel 67ter Wegverkeerswet, ingevoegd bij de wet van 4 
augustus 1996, 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 mee 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 gevoegd bij het afschrift van 
het proces-verbaal werd verstuurd.

Indien de persoon die het voertuig onder zich heeft niet de bestuurder was op 
het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de 
identiteit van de bestuurder meedelen.

De natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als 
titularis van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden 
de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen."

Overwegende dat artikel 5, eerste en tweede lid, Strafwetboek, ingevoegd bij 
de wet van 4 mei 1999, bepaalt:

"Een  rechtspersoon  is  strafrechtelijk  verantwoordelijk  voor  misdrijven  die 
hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de 
waarneming van zijn belangen,  of  die,  naar  blijkt  uit  de concrete  omstandig-
heden, voor zijn rekening zijn gepleegd.

Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens 
het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die 
de zwaarste  fout heeft  begaan worden veroordeeld.  Indien de geïdentificeerde 
natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen met 
de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld."

Overwegende dat artikel 67ter Wegverkeerswet strafbaar stelt met de in artikel 
29ter Wegverkeerswet bepaalde straffen,  de niet-mededeling,  binnen de opge-
legde termijn, van de identiteit van de bestuurder of van de persoon die verant-
woordelijk is op het ogenblik waarop de overtreding wordt begaan met een voer-
tuig dat is ingeschreven op naam van een rechtspersoon;

Dat  artikel  5  Strafwetboek  een  eigen  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid 
voor rechtspersonen heeft ingevoerd, onderscheiden en autonoom ten opzichte 
van die van de natuurlijke personen die voor de rechtspersoon hebben gehandeld 
of dit hebben nagelaten; 

Dat  de overtreding van artikel  67ter  Wegverkeerswet,  waarvan  de bestand-
delen niet zijn gewijzigd, aldus ten laste kan worden gelegd van de rechtsper-
soon, de natuurlijke persoon of beiden, overeenkomstig artikel 5 Strafwetboek;

Dat sinds de inwerkingtreding van artikel 5 Strafwetboek elke natuurlijke of 
rechtspersoon  weet  dat  hij  kan  worden  vervolgd  en  veroordeeld  indien  zijn 
gedraging samenvalt met de constitutieve elementen van het misdrijf beschreven 
in artikel 67ter Wegverkeerswet en welke de straffen zijn die hierop gesteld zijn;
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Dat de artikelen 12 en 14 Grondwet, noch artikel 7 EVRM zijn geschonden;
Dat het middel faalt naar recht;
3. Derde middel
Overwegende dat artikel 5, eerste lid, Strafwetboek, ingevoegd bij de wet van 

4 mei 1999, bepaalt:
"Een  rechtspersoon  is  strafrechtelijk  verantwoordelijk  voor  misdrijven  die 

hetzij een intrinsiek verband hebben met de verwezenlijking van zijn doel of de 
waarneming van zijn belangen,  of die,  naar  blijkt  uit  de concrete  omstandig-
heden, voor zijn rekening zijn gepleegd."

Dat aldus de rechtspersoon voor alle misdrijven kan verantwoordelijk gesteld 
worden;  dat  immers  alle aan een rechtspersoon toegerekende misdrijven door 
natuurlijke personen in concreto worden verwerkelijkt;

Dat het middel in zoverre faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige, het middel opkomt tegen het onaantast-

baar oordeel van de rechter dat het misdrijf gepleegd werd voor rekening van 
eiseres;

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
B. Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven 

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

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

20  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, 
advocaat-generaal – Advocaat: mr. H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 685

2° KAMER - 20 december 2005

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - ARTIKEL 216QUATER, § 2, 
EERSTE LID, WETBOEK VAN STRAFVORDERING - TOEPASSELIJKHEID IN DE TIJD - BESLISSING - 
GEVOLG

  Het arrest dat oordeelt dat het nieuwe artikel 216quater, § 2, eerste lid, Wetboek van  
Strafvordering vanaf zijn inwerkingtreding moet worden toegepast vermits de zaak niet 
aan de rechter wordt onttrokken en de uitoefening van de strafvordering onaangetast blijft  
maar  enkel  het  proces-verbaal  van  oproeping  onontvankelijk  verklaart,  doet  geen 
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uitspraak over  de grond van de strafvordering  en belemmert  er  evenmin  de  verdere  
uitoefening van, zodat tegen dit arrest, dat noch een eindbeslissing is in de zin van artikel  
416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering noch een beslissing in de zin van artikel 416, 
tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering,  geen  cassatieberoep  open  staat.  (Artt. 
216quater, § 2 en 416, Sv.)

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

ARREST

(A.R. P.05.1252.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is  gericht  tegen het  arrest,  op 5 augustus 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, vakantiekamer.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
De eiser voert in een memorie een middel aan. 
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende  dat  de  procureur  des  Konings  bij  de  Rechtbank  van  Eerste 

Aanleg te Kortrijk op 8 februari  2005 de verweerder per proces-verbaal  heeft 
opgeroepen om te verschijnen voor de correctionele rechtbank;

Overwegende dat artikel  216quater,  eerste lid, Wetboek van Strafvordering, 
zoals het  te  dezen van toepassing was op het  ogenblik  van de oproeping per 
proces-verbaal,  bepaalt dat "de procureur des Konings een persoon die aange-
houden is met toepassing van de artikelen 1 en 2 van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis of die zich bij hem meldt, [kan] oproepen 
om te verschijnen voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank binnen 
een  termijn  die  niet  korter  mag  zijn  dan  tien  dagen,  noch  langer  dan  twee 
maanden";  dat de nummering van deze bepaling, zonder dat de tekst evenwel 
werd gewijzigd, thans ingevolge artikel 3 van de wet van 13 april 2005 tot wijzi-
ging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht  en de 
strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken, gewij-
zigd werd in artikel 216quater, § 1, Wetboek van Strafvordering;

Overwegende dat hetzelfde artikel 3 van voornoemde wet van 13 april 2005, in 
werking getreden op 13 mei 2005, evenwel in artikel 216quater, § 2, eerste lid, 
Wetboek  van  Strafvordering  hieraan  toevoegt  dat  "een  vonnis  binnen  twee 
maanden na de in § 1 bedoelde zitting [wordt] uitgesproken. Zo niet, wordt het 
proces-verbaal onontvankelijk verklaard en worden de vervolgingen die opnieuw 
worden ingesteld, ingesteld overeenkomstig de artikelen 145 tot 147 en 182 tot 
184, in welk geval de in de artikelen 216quater en 216quinquies bedoelde wijzen 
van aanhangigmaking niet van toepassing zijn";

Overwegende dat te dezen geen tussenvonnis of eindvonnis is tussengekomen 
binnen een termijn van twee maanden, volgend op deze oproeping;
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Overwegende dat de appelrechters oordelen dat het nieuwe artikel 216quater, § 
2,  eerste  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  vanaf  zijn  inwerkingtreding  moet 
worden toegepast  vermits de zaak niet aan de rechter wordt onttrokken en de 
uitoefening  van  de  strafvordering  onaangetast  blijft  maar  enkel  het  proces-
verbaal van oproeping onontvankelijk wordt verklaard;

Overwegende dat het bestreden arrest aldus geen uitspraak doet over de grond 
van de strafvordering en evenmin de verdere uitoefening van de strafvordering 
belemmert;

Dat het bestreden arrest geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering en evenmin een beslissing in de zin van artikel 
416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering;

Dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt het cassatieberoep;
Laat de kosten ten laste van de Staat.

20  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Forrier,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, 
advocaat-generaal.

Nr. 686

2° KAMER - 21 december 2005

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - HOGER BEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - GEVOLG VAN DIT HOGER BEROEP VOOR DE VERZEKERAAR DIE VRIJWILLIG VOOR DE 
BEKLAAGDE IS TUSSENGEKOMEN

Het  hoger  beroep  van  de  beklaagde  kan  de  in  de  zaak  betrokken  of  vrijwillig 
tussenkomende  verzekeraar  van  de  burgerlijke  aansprakelijkheid  slechts  ten  goede 
komen in het geval waarin het beroepen vonnis de beslissing die tegen de beklaagde is  
gewezen bindend heeft verklaard voor de verzekeraar en bijgevolg tegen deze laatste 
geen veroordeling heeft uitgesproken; het komt de verzekeraar niet ten goede wanneer 
het  beroepen vonnis,  krachtens art.  14, W.A.M. 1989, de verzekeraar hoofdelijk  of  in  
solidum  met  de  beklaagde,  zijn  verzekerde,  heeft  veroordeeld  tot  het  betalen  van 
schadevergoeding aan de benadeelde en de verzekeraar geen ontvankelijk hoger beroep 
tegen dit vonnis heeft ingesteld1.

(LAPONDEC  b.v.b.a T. C.e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0485.F)

I. Bestreden beslissing

1 Zie Cass., 21 jan. 1992, AR 5015, nr 261 en 3 juni 1997, AR P.95.1321.N, nr 257. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 8 februari 2005 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel in hoger beroep is gewezen. 

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiseres 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  bij  vonnis  van  15  oktober  2003,  de  Politierechtbank  te 

Brussel  de  eerste  verweerster,  verzekerde  van  de  tweede  verweerster,  heeft 
veroordeeld wegens het besturen van een voertuig op de openbare weg zonder 
houder te zijn van een rijbewijs en het niet in staat te zijn geweest alle nodige 
rijbewegingen uit te voeren, de verweersters in solidum heeft veroordeeld om 
aan eiseres één euro provisioneel als schadevergoeding te betalen en de uitspraak 
over de rest van haar vordering heeft aangehouden;

Overwegende dat dit vonnis het voorwerp uitmaakte van een hoofdberoep van 
de eerste verweerster, tegen alle strafrechtelijke- en burgerrechtelijke bepalingen, 
en van een hoger beroep van het openbaar ministerie; dat de tweede verweerster 
een incidenteel  beroep heeft  ingesteld,  evenals  eiseres  die het  evenwel  alleen 
tegen de eerste verweerster heeft ingesteld;

Overwegende dat het bestreden vonnis, na de hoofdberoepen ontvankelijk en 
het incidenteel  beroep van de tweede verweerster  niet ontvankelijk te hebben 
verklaard, en te hebben geoordeeld dat eiseres geen hoger beroep had ingesteld, 
de verweersters in solidum veroordeelt om eiseres het bedrag van 8.228,99 euro 
te  betalen,  vermeerderd  met  de  kosten  en de  interesten,  onder  aftrek  van  de 
gestorte provisie;

Eerste onderdeel :
Overwegende dat het hoger beroep van beklaagde de in de zaak betrokken of 

vrijwillig tussengekomen verzekeraar van zijn civielrechtelijke aansprakelijkheid 
slechts ten goede kan komen in het geval waarin het beroepen vonnis de beslis-
sing die tegen de beklaagde is gewezen, bindend heeft verklaard voor de verze-
keraar en bijgevolg tegen deze laatste geen veroordeling heeft uitgesproken; dat 
dit  hoger  beroep  de  verzekeraar  niet  ten  goede  komt  wanneer  het  beroepen 
vonnis, krachtens artikel 14 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,  de verzekeraar 
hoofdelijk of in solidum met de beklaagde, zijn verzekerde, heeft veroordeeld tot 
het  betalen  van schadevergoeding  aan  de benadeelde  en de verzekeraar  geen 
ontvankelijk hoger beroep tegen dit vonnis heeft ingesteld;

Dat in dat geval het beroepen vonnis, dat ten aanzien van de verzekeraar in 
kracht van gewijsde is gegaan, onherroepelijk de verhoudingen regelt tussen de 
benadeelde en de verzekeraar, zodat deze gehouden blijft tot het vergoeden van 
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de schade die in dat vonnis werd bepaald;
Dat het bestreden vonnis, door vast te stellen dat het incidenteel beroep van de 

tweede verweerster niet ontvankelijk is, bijgevolg zijn beslissing om het bedrag 
te herleiden van de vergoeding aan eiseres waartoe die partij door het beroepen 
vonnis was veroordeeld, niet naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is;
Derde onderdeel :
Overwegende dat de eerste verweerster zich in haar conclusie ertoe beperkte 

om in  hoofdorde  haar  vrijspraak  te  vorderen  en,  in  subsidiaire  orde,  dat  de 
aansprakelijkheid zou worden verdeeld zodat zij slechts tot het herstel "van de 
helft van de (door eiseres) geëiste schadevergoeding" zou worden veroordeeld;

Dat zij  aldus het door eiseres gevorderde bedrag aan schadevergoeding van 
11.611,49 euro niet betwistte,  gezien alleen de tweede verweerster  dit bedrag 
heeft  betwist  en eiseres  dienaangaande alleen geconcludeerd heeft  "ten bewa-
rende titel voor het geval de rechtbank zou oordelen dat de vordering met betrek-
king  tot  de  burgerlijke  belangen  tegen  [de  tweede  verweerster]  bij  haar 
aanhangig zou zijn gemaakt";

Overwegende dat het bestreden vonnis, door het bestaan van een geschil vast 
te stellen betreffende de schadevergoeding voor de huur van een vervangvoertuig 
en door de eerste verweerster slechts tot betaling te veroordelen aan eiseres van 
een lagere vergoeding dan die welke door eiseres werd geëist, tussen die partijen 
een geschil opwerpt dat zij in hun conclusies hadden uitgesloten en zijn beslis-
sing bijgevolg niet naar recht verantwoordt;

Dat het onderdeel gegrond is;
En overwegende dat er geen grond bestaat om het tweede onderdeel te onder-

zoeken dat niet tot ruimere vernietiging kan leiden;
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering 

van eiseres  tegen  de tweede  verweerster  en in zoverre  dit  het  door de eerste 
verweerster verschuldigde bedrag van de schadevergoeding vaststelt ;

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

gedeeltelijk vernietigde vonnis;
Veroordeelt elk der verweersters in de helft van de kosten van het cassatiebe-

roep;
Verwijst  de  aldus  beperkte  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te 

Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.

21  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Geinger.
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Nr. 687

2° KAMER - 21 december 2005

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - OPHEFFING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - AARD

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - CASSATIEBEROEP TEGEN HET 
ARREST DAT DE HECHTENIS HANDHAAFT - OPHEFFING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - WEERSLAG

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — OPHEFFING - CASSATIEBEROEP TEGEN HET ARREST 
DAT DE HECHTENIS HANDHAAFT - OPHEFFING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - INVRIJHEIDSTELLING 
ONDER VOORWAARDEN - WEERSLAG

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - BESTREDEN BESLISSING DIE 
DE HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS BEVEELT - OPHEFFING DOOR DE 
ONDERZOEKSRECHTER - INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - WEERSLAG

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - BESTREDEN BESLISSING DIE DE HANDHAVING 
VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS BEVEELT - OPHEFFING DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN - WEERSLAG

1º De beschikking waarbij de onderzoeksrechter de inverdenkinggestelde in vrijheid stelt  
onder voorwaarden is een autonome beslissing  die  in  de plaats komt van het  arrest  
waarbij  de  voorlopige  hechtenis  wordt  gehandhaafd.  (Art.  25,  §  2,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis)

2º, 3°, 4° en 5° Wanneer de onderzoeksrechter beveelt  dat de inverdenkinggestelde in 
vrijheid  wordt  gesteld  onder voorwaarden,  wordt  het  cassatieberoep tegen het  arrest 
waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd zonder voorwerp. (Art. 25, § 2, Wet 
Voorlopige Hechtenis)

(Z.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1621.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 december 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 Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
III. Cassatiemiddelen
Eiser  voert  twee middelen aan in een  memorie die  op 14 december  op de 

griffie van het Hof is neergelegd.
IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat het bestreden arrest de handhaving van de voorlopige hech-

tenis beveelt;



2588 HOF VAN CASSATIE 21.12.05 - Nr. 687 

Maar overwegende dat eiser, bij beschikking van de onderzoeksrechter van 14 
december 2005, onder voorwaarden in vrijheid werd gesteld; dat die vrijheidsbe-
perkende maatregel  een autonome beslissing is  die in de plaats komt van het 
arrest dat de hechtenis handhaaft;

Dat hieruit volgt dat het cassatieberoep zonder voorwerp is geworden;
En overwegende dat, aangezien de memorie van eiser geen verband houdt met 

die omstandigheid, er geen grond is om acht erop te slaan; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiser in de kosten.

21  december  2005  –  2°  kamer  –  Voorzitter:  de  h.  Fischer,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel en O. Bastyns, Brussel.

Nr. 688

1° KAMER - 22 december 2005

TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - 
ONVERSCHULDIGDE BETALING - BEGRIP

Een betaling aan een schuldeiser  van een bestaande schuld heeft  een oorzaak en die 
betaling is niet onverschuldigd door het enkel feit dat de schuldeiser die derdenbeslag 
heeft gelegd op een schuldvordering van zijn debiteur, wordt betaald uit de gelden die 
voortkomen  uit  dit  beslag  met  miskenning  van  de  regels  van  de  voorrang  van 
schuldvorderingen1.(Artt. 1235, 1376 en 1377, B.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën  T. CLINIQUE SANATIA CENTRE MEDICO SOCIAL SANATIA v.z.w. en 
CREDIMO n.v.)

ARREST

(A.R. C.04.0168.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 december 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
III. Middel

1 Zie Cass., 12 dec. 1985, AR 7373, nr 254; Cass., 22 okt. 1992, AR F.1205.F, nr 685; Cass., 26 juni 
1998, AR F.97.0071.F, nr 344; Cass., 22 feb. 1999, AR S.98.0035.N, nr 100; Cass., 16 mei 2002, AR 
C.99.0555.N, nr 300.
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Eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1235, 1236, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest wordt aangevochten in zoverre het de tussenvordering van eerste verweerster 

tegen eiser gegrond verklaart, eiser veroordeelt tot betaling aan eerste verweerster van de 
som van 13.673,46 euro, en tot vrijwaring van eerste verweerster voor de veroordeling 
van  deze  laatste  in  de  gerechtskosten  van  eerste  aanleg  en  hoger  beroep  van  tweede 
verweerster.

De aangevochten beslissing is gemotiveerd als volgt.
"6. De overdracht van loon, waarin deze van de opzeggingsvergoeding begrepen is, kon 

aan Clinique Sanatia als gecedeerde schuldenaar worden tegengeworpen.
Bijgevolg kon en kan Clinique Sanatia loon en opzeggingsvergoeding alleen bevrijdend 

aan Credimo betalen.
De fiscus kon geen derdenbeslag meer leggen op sommen die reeds uit het vermogen 

van Q. verdwenen waren.
Clinique Sanatia blijft dan ook gehouden tot betaling van de gevorderde sommen aan 

Credimo. De hoofdvordering is gegrond, zoals de eerste rechter terecht heeft beslist.
7.  Clinique  Sanatia  heeft  het  loon  voor  de  periode  van  augustus  1997  tot  en  met 

augustus 1998 betaald aan de Belgische Staat. Zij vordert de terugbetaling door de Staat, 
op grond van de overweging dat haar betaling onverschuldigd was.

Een betaling is onverschuldigd wanneer zij geen oorzaak heeft, of is verricht uit een 
valse oorzaak.

Hier bestond er wel een schuldvordering van de schuldeiser, de Belgische Staat, die 
voor betaling in aanmerking kwam, namelijk deze op de heer Q. , en die door Clinique 
Sanatia ook effectief werd betaald.

Clinique Sanatia kon door de fiscus echter niet in betaling van die schuld aangesproken 
worden. Zij kon de schuldvordering tot betaling van loon immers alleen nog bevrijdend 
kwijten aan Credimo.

Bijgevolg was de betaling door Clinique Sanatia aan de Staat onverschuldigd.
Clinique Sanatia zou de betaling overigens nooit verricht hebben indien zij zich ervan 

bewust was geweest dat zij niet bevrijdend aan de Staat kon betalen.
De tussenvordering van Clinique Sanatia tegen de Staat is dus gegrond".
Grieven
In het arrest wordt  geoordeeld dat eerste verweerster  terecht van eiser terugbetaling 

heeft gevorderd, op grond van de overweging dat haar betaling onverschuldigd was.
Een betaling is onverschuldigd :
- ofwel wanneer de accipiens niet de schuldeiser is (art. 1376 B.W.).
- ofwel wanneer de betaalde schuld niet, of niet meer, bestaat (art. 1235 B.W.).
- ofwel wanneer de solvens niet de schuldenaar is (art. 1377 B.W.).
Uit de vaststellingen van het arrest wat de feiten betreft blijkt dat geen van deze drie 

wetsbepalingen op het onderhavig geschil toepasselijk is.
Onverschuldigde  betaling,  als  bedoeld in  artikel  1376  van  het  Burgerlijk  Wetboek, 

onderstelt dat de accipiens niet de schuldeiser is. De tekst wijst op degene die iets heeft 
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ontvangen, dat hem niet verschuldigd was. De appèlrechters stellen verder vast dat er wel 
een schuldvordering bestond van eiser op de werknemer van eerste verweerster, die diens 
schuld effectief heeft betaald.

De uitspraak kan derhalve niet op artikel 1376 steunen.
De artikelen 1235 en 1377 B.W. beogen het geval waarin iemand bij vergissing een 

betaling heeft gedaan die niet verschuldigd was. Het arrest stelt echter niet vast dat eerste 
verweerster het betaalde loon niet verschuldigd was, en bevestigt integendeel het bestaan 
van  deze  schuld.  De geldigheid  van  het  loonbeslag  van  de  ontvanger  wordt  evenmin 
ontkend.

Eerste verweerster was, op grond van het loonbeslag van de ontvanger, werkelijk schul-
denaar van de betaalde sommen. Het feit dat de loonoverdracht van Q. eveneens bij eerste 
verweerster een schuld ten opzichte van tweede verweerster had doen ontstaan, kon de 
geldigheid van het loonbeslag van de ontvanger  niet  aantasten.  Wel bestond er in het 
voordeel van tweede verweerster een prioriteit, die eerste verweerster miskend heeft. Dit 
maakt echter de betaling aan eiser niet onverschuldigd.

Wat bij vergissing betaald werd, kan worden teruggevorderd, bij toepassing van artikel 
1235 B.W., wanneer de vergissing het bestaan van de schuld betreft. Het bestaan van een 
andere verbintenis die op de betaalde schuld voorrang had moeten krijgen, is niet gelijk te 
stellen met een vergissing nopens het bestaan van de schuld. De loonoverdracht door Q. 
aan tweede verweerster heeft de schuldvordering van eiser niet doen verdwijnen, en de 
wettelijkheid  van  het  verrichte  loonbeslag  niet  aangetast.  De  nalatigheid  van  eerste 
verweerster inzake de prioriteit tussen de optredende schuldeisers kan de rechten van eiser 
niet teniet doen.

Geen van de drie bovenvermelde wetsbepalingen kan derhalve een grondslag bieden 
voor de uitspraak. Integendeel moet uit artikel 1236 B.W. afgeleid worden dat een beta-
ling, ook door iemand die niet de schuldenaar is, wel geldig de schuldenaar kan bevrijden.

De  overweging  dat  door  de  loonafstand  de  sommen  waarop  het  beslag  van  de 
ontvanger gelegd was, reeds uit het vermogen van Q. verdwenen waren, kan evenmin de 
beslissing van het arrest schragen. Het recht op loon maakte deel uit van het vermogen 
van Q. tot wanneer dit loon betaald werd, en ging teniet door de betaling van dat loon aan 
de Schatkist, die inderdaad een schuldvordering op dit loon bezat.

De vergissing van eerste verweerster heeft geen uitstaans met de samenstelling van het 
vermogen van  Q.  :  welke  van  beide schuldeisers  ook door  eerste  verweerster  betaald 
werd, deze betaling zou, ten belope van haar bedrag, Q. tegenover de accipiens bevrijden.

Hieruit blijkt dat het arrest, door te beslissen dat de betaling van eerste verweerster aan 
eiser onverschuldigd was, het wettelijk begrip "onverschuldigde betaling" heeft miskend 
(schending van de artikelen 1235, 1376 en 1377 B.W.), en zonder wettige grond de beta-
ling door eerste verweerster van de fiscale schuld van haar werknemer ongeldig verklaart 
(schending van artikel 1236 B.W.). Tevens blijkt dat de in het arrest opgenomen overwe-
gingen de uitspraak in rechte niet kunnen schragen, zodat de uitspraak niet naar het grond-
wettelijk  voorschrift  gemotiveerd is (schending van artikel  149 van de gecoördineerde 
Grondwet).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, krachtens artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, hij die 

bij vergissing of met zijn weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd 
was, verplicht is het terug te geven aan degene van wie hij het ontvangen heeft 
zonder dat het verschuldigd was;

Dat een betaling aan een schuldeiser van een bestaande schuld een oorzaak 
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heeft en die betaling niet onverschuldigd is door het enkele feit dat de schuld-
eiser die derdenbeslag heeft  gelegd op een schuldvordering van zijn debiteur, 
wordt betaald uit de gelden die voorkomen uit dit beslag met miskenning van de 
regels van de voorrang van schuldvorderingen;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. op 2 augustus 1993 door de tweede verweerster aan de eerste verweerster 

een loonoverdracht werd betekend ten laste van de schuldenaar;
2. op 20 augustus 1997 en op 4 november 1997 door eiser in handen van de 

eerste verweerster een uitvoerend beslag onder derden werd betekend ten laste 
van dezelfde schuldenaar;

3. de eerste verweerster voor de periode van augustus 1997 tot augustus 1998 
het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon heeft doorgestort aan eiser;

4. deze bedragen beantwoordden aan de schuldvordering die eiser op de schul-
denaar had;

Overwegende  dat  de  appèlrechter  oordeelt  dat  de  eerste  verweerster  geen 
gevolg had mogen geven aan het beslag van eiser gelet op de eerdere loonover-
dracht aan de tweede verweerster; dat hij hieruit afleidt dat de betaling door de 
eerste verweerster aan eiser onverschuldigd is en hij dienvolgens eiser veroor-
deelt tot de terugbetaling van de ontvangen bedragen;

Dat  de  appèlrechter  door  aldus  te  oordelen  zijn  beslissing  niet  naar  recht 
verantwoordt;

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

de tussenvordering van de eerste verweerster tegen eiser en 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 aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

22 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaten:  mrs. 
Claeys Bouuaert en Heenen.

Nr. 689

1° KAMER - 22 december 2005

1º KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - BEGRIP - RECHTEN EN 
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VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN

2º KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR BEPAALDE TIJD - VERNIEUWING - 
TOEPASSELIJKHEID

1º De concessie van alleenverkoop is een kader-overeenkomst die zich onderscheidt van 
de  achtereenvolgende  koop-verkoopovereenkomsten  die  worden  gesloten  tussen 
concessiegever  en  concessiehouder  in  de  loop  van  de  uitvoering  van  de 
concessieovereenkomst en valt hiermede niet samen; dit neemt evenwel niet weg dat de 
verplichting van de concessiegever om aan de concessiehouder de goederen te leveren 
die het voorwerp uitmaken van de concessieovereenkomst rechtstreeks voortvloeit uit die  
overeenkomst en er een essentieel bestanddeel van uitmaakt als corrolarium van het  
recht die goederen te verkopen en voor de concessiehouder de overeenkomstige plicht 
inhoudt  die  goederen  te  verkopen  teneinde  de  doelstelling  van  de 
concessieovereenkomst  te  realiseren;  wanneer  dit  laatste  impliceert  dat  de 
concessiehouder  een  stock  aanlegt  spruiten  de  daarmede  verbonden  rechten  en  
verplichtingen uit  de concessieovereenkomst zelf  voort.  (Art.  1,  § 2,  Wet 27 juli  1961 
betreffende eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van 
alleenverkoop)

2º De bepaling krachtens welke, wanneer een verkoopconcessie voor bepaalde tijd wordt  
verleend, de partijen geacht worden te hebben ingestemd met een vernieuwing van het  
contract, behoudens opzegging overeenkomstig de wet, is toepasselijk op elke concessie  
van bepaalde duur, ook al werd ze "op proef" bedongen1.(Art. 3bis, eerste lid, Wet 27 juli 
1961  betreffende  eenzijdige  beëindiging  van  de  voor  onbepaalde  tijd  verleende 
concessies van alleenverkoop)

(GEDRIPLASTICS n.v. T. LATI INDUSTRIA TERMOPLASTICI S.p.a..)

ARREST

(A.R. C.04.0322.N)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 september 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Blijkens het verzoekschrift kunnen de feiten van de zaak als volgt samengevat 

worden :
In  de loop van 1977 werd tussen partijen een concessie  van alleenverkoop 

voor onbepaalde duur afgesloten. Eiseres werd hierbij door verweerster aange-
steld als exclusieve verdeler voor de Benelux.

Bij  brief  van  1 september  1987 werd  deze overeenkomst  door  verweerster 
opgezegd, met ingang van 1 januari 1988.

Bij brieven van 10 en 18 december 1987 verklaarde verweerster zich bereid 
het contract te hernieuwen met een proefperiode van 6 maanden.

1 Zie Doc., Senaat, Buitengewone Zitting 1968, nr 117, 1-2 en Zitting 1968-1969, nr 265, 1-2 en 6-7; 
zie ook M. WILLEMART & A. DE StRYCKER, De concessieovereenkomst in België, Antwerpen, Kluwer, 
1996, 36, nr 42.
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Bij brief van 18 juli 1994 deelde verweerster aan eiseres mee dat zij een einde 
wenste te maken aan de contractuele relatie tussen de partijen en dit met ingang 
van 1 september 1994.

Bij exploot van 26 oktober 1994 liet eiseres verweerster dagvaarden voor de 
Rechtbank van Koophandel te Tongeren tot betaling van een opzeggingsvergoe-
ding, van een vergoeding wegens meerwaarde van het aangebracht cliënteel, van 
een  vergoeding  voor  kosten  gemaakt  met  het  oog  op  de  uitbating  van  de 
concessie  en van een schadevergoeding wegens  niet  uitgevoerde  bestellingen. 
Eiseres eiste nog dat verweerster veroordeeld zou worden tot terugname van de 
stocks  en  tot  betaling  van  een  schadevergoeding  wegens  schending  van  het 
exclusiviteitscontract.

Verweerster stelde hierop een aantal tegenvorderingen in.
Bij  vonnis  van  2  mei  1996  verklaarde  de  Rechtbank  van  Koophandel  te 

Tongeren zich zonder rechtsmacht en dit met toepassing van artikel 17 van het 
EEX-Verdrag.

Bij verzoekschrift van 3 september 1996 stelde eiseres hoger beroep in tegen 
dit vonnis. Verweerster stelde incidenteel beroep in.

In  het  bestreden  arrest  worden  het  hoger  beroep  en  het  incidenteel  beroep 
ontvankelijk en zeer gedeeltelijk gegrond verklaard. De appèlrechters verklaren 
zich zonder rechtsmacht met betrekking tot de vorderingen tot betaling van een 
vergoeding wegens niet uitgevoerde bestellingen, tot terugname van de stocks en 
tot betaling van een schadevergoeding wegens het stilliggen van het kapitaal en 
winstverlies op de stock.

De overige  vorderingen  van  eiseres  en  van  verweerster  worden  ongegrond 
verklaard.

IV. Middelen
Eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1 van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor 

onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop;
-  artikel  17  van  het  Verdrag  van  27  september  1968  betreffende  de  rechterlijke 

bevoegdheid  en de tenuitvoerlegging  van  beslissingen  in  burgerlijke  en handelszaken, 
goedgekeurd  bij  wet  van  13 januari  1971,  zoals van kracht  voor  de wijziging  bij  het 
Verdrag van 26 mei 1989 ondertekend te San Sebastian en goedgekeurd bij wet van 10 
januari 1997 (hierna artikel 17 van het EEX-Verdrag).

Aangevochten beslissingen
De appèlrechters beslissen dat zij zonder rechtsmacht zijn om uitspraak te doen over 

vorderingen van eiseres tot betaling van een vergoeding wegens niet uitgevoerde bestel-
lingen, tot terugname van de stocks en tot betaling van een schadevergoeding wegens het 
stilliggen van het kapitaal en winstverlies op de stock, op grond van de motieven dat :

"A. Rechtsmacht
a. In verband met de hoofdvordering
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1.
(Eiseres) beoogt met haar hoger beroep in eerste orde de rechtsmacht van de Belgische 

rechtbanken over onderhavig geschil te laten vaststellen.
2.
De wet van 27 juni 1961 wordt ingeroepen door (eiseres) inzake de rechtsmacht van de 

Belgische rechtbanken. Zij is er evenwel mede akkoord dat het EEX-Verdrag toepassing 
vindt boven deze wet (zie zittingsblad).

Door (verweerster) wordt anderzijds een bevoegdheidsclausule ingeroepen.
De kwestie van de rechtsmacht is hier dus een afwegen van drie rechtsbronnen dienaan-

gaande.
3.
De eerste rechter heeft zich 'onbevoegd' verklaard op grond van de motivering, dat er 

betwisting bestaat tussen partijen over het al dan niet bestaan van een concessieovereen-
komst die onder de toepassing van de wet van 27 juni 1961 valt en dat daardoor (omdat 
hij oordeelde dat niet eerst kon gestatueerd worden over het bestaan van zulke concessie-
overeenkomst) de bevoegdheidsprincipes van de Wet van 27 juni 1991 buiten beschou-
wing moeten gelaten worden en enkel de algemene bevoegdheidsprincipes van het EEX-
Verdrag hier van toepassing zijn. Deze laatste leiden dan volgens de eerste rechter, meer 
bepaald door toepassing van artikel 17 van dit verdrag, samen met de bevoegdheidsclau-
sule, tot het besluit van de 'onbevoegdheid'.

Evenwel is het principe over het hoofd gezien door de eerste rechter, dat een rechter 
teneinde zijn 'bevoegdheid' te bepalen zich niet moet richten naar de grond van de zaak, 
maar zich moet richten naar het 'voorwerp' van de vordering.

Voor het bepalen van de bevoegdheid moet immers gekeken worden naar wat als voor-
werp gesteld werd in de inleidende dagvaarding, zonder voorafgaand onderzoek van de 
grond van de zaak.

In de inleidende dagvaarding is gesteld dat het in voorliggend geval gaat om een opzeg-
ging van  een voor  onbepaalde tijd  verleende concessie  van  alleenverkoop (exclusieve 
verkoopsconcessie) en het voorwerp van de vordering was onder meer het bekomen van 
de vergoedingen die voorzien zijn door de Belgische wet van 27 juli 1961, meer bepaald 
een 'verbrekingsvergoeding',  benevens een meerwaardevergoeding voor cliënteel en een 
vergoeding voor gemaakte kosten.

In tegenstelling tot wat de eerste rechter besliste kunnen de bevoegdheidsprincipes van 
de wet van 27 juni 1961 en meer bepaald dan artikel 4 van deze wet aldus door (eiseres) 
mede ingeroepen worden om de 'bevoegdheid' te bepalen.

4.
De verhouding van de drie rechtsbronnen, die hier moeten onderzocht worden inzake 

de rechtsmacht, kan als volgt geschetst worden.
Artikel 4 van de wet van 27 juli 1961 - dat stelt dat de benadeelde concessiehouder, in 

de  nader  bepaalde  omstandigheden  omschreven  in  dit  artikel,  de  concessiegever  kan 
dagvaarden hetzij voor de rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechter van de 
woonplaats (zetel) van de concessiegever - gaat 'normaal' voor op een ervan afwijkende 
bevoegdheidsclausule in de concessieovereenkomst.

Immers gaat het bij de wet van 27 juli 1961 om een politiewet.
Indien het EEX-Verdrag toepassing vindt primeert  echter een contractuele bevoegd-

heidsclausule. Meer bepaald op grond van artikel 17 EEX-Verdrag. Het gemeenschaps-
recht gaat immers voor het nationale recht.
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Indien het EEX-Verdrag toepassing vindt moet bovendien artikel 4 van de wet van 27 
juli 1961 ook wijken voor de 'gewone' bevoegdheidsregels van het EEX-Verdrag.

Zo er geen geldende bevoegdheidsclausule kan ingeroepen worden, komen dus de arti-
kelen 2 en 5.1° van het EEX-Verdrag ter sprake.

5.
Het EEX-Verdrag is hier van toepassing : niet betwist.
Dit maakt dat de bevoegdheidsprincipes van de wet van 27 juni 1961 en meer bepaald 

dan artikel 4 van de wet, reeds buiten beschouwing kunnen gelaten worden.
Het  resultaat  is  hier  dus  hetzelfde  als  hetgeen  vooropgesteld  werd  door  de  eerste 

rechter, maar is bekomen op grond van andere overwegingen.
6.
In de eerste plaats moet er dus verder gekeken worden naar het bestaan van een geldige 

bevoegdheidsclausule.
De bevoegdheidsclausule  ingeroepen door (verweerster)  is  deze van  haar  verkoops-

voorwaarden zoals vermeld op haar orderbevestigingen en van haar algemene verkoops-
voorwaarden zoals vermeld op haar facturen. Beide voorwaarden stellen de bevoegdheid 
van de Rechtbank van Varese (It).

Deze bevoegdheidsclausule is geldig en voldoet aan de vereisten van artikel 17 EEX-
Verdrag.

(Verweerster) verwijst dienaangaande terecht naar artikel 17. al. 1. litt. c.
Aan het vormvereiste van artikel  17, eerste lid, onder c, van het bedoeld verdrag is 

immers  voldaan,  indien in  de internationale  handel,  het  zonder  bezwaar  herhaaldelijk 
betalen door de ene contractpartij van facturen van de andere contractpartij waarop een 
voorgedrukte aanwijzing van de bevoegde rechter voorkomt, moet gezien worden als een 
handelwijze die naar gewoonte overeenstemt met een vorm waarin een overeenkomst tot 
aanwijzing van een bevoegde rechter wordt gesloten en indien deze gewoonte in de inter-
nationale handel algemeen bekend is en door partijen bij dergelijke overeenkomsten in de 
betrokken handelsbranche doorgaans in acht wordt genomen, terwijl tevens de partijen op 
de hoogte zijn of hadden behoren te zijn van deze gewoonte.

Dit is hier het geval.
Deze bevoegdheidsclausule is evenwel niet opgenomen in een concessieovereenkomst.
Daar een concessieovereenkomst verschillend is van de aan- en verkopen waartoe zij 

aanleiding geeft, kan deze bevoegdheidsclausule geen invloed hebben op het bepalen van 
de rechtsmacht inzake de vorderingen van (eiseres) voorzover deze steun vinden in de 
ingeroepen concessieovereenkomst.

7.
Hier dient bijgevolg vervolgens na te worden gegaan, in hoeverre de vorderingen van 

(eiseres) steunen op de ingeroepen concessieovereenkomst zelf,  dan wel op de aan- en 
verkopen die er tussen partijen zijn geweest (ongeacht hier de kwestie of deze naar aanlei-
ding van een concessieovereenkomst zijn gebeurd of niet).

De vorderingen van (eiseres) in de inleidende dagvaarding zijn te omschrijven als volgt 
:

1° een 'verbrekingsvergoeding' (artikel 2 van de wet van 24 juli 1961);
2° een meerwaardevergoeding voor cliënteel (artikel 3.1° van de wet van 27 juli 1961);
3° een vergoeding voor gemaakte kosten (artikel 3.2° van de wet van 27 juli 1961);
4° een vergoeding voor beweerde bestellingen die niet zouden zijn uitgevoerd;
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5° een vordering in verband met het terugnemen van stocks en de terugbetaling van de 
aankoopprijs ervan;

6° een vergoeding in verband met stilliggen van kapitaal (geïnvesteerd in de stocks) en 
winstverlies op de stocks;

7° een vergoeding in verband met de schending van de exclusiviteit.
Het is duidelijk dat de 4°, 5° en 6° vorderingen buiten de ingeroepen concessieovereen-

komst  zelf  vallen,  maar  steunen  op  de  aan-  en  verkopen  die  er  tussen  partijen  zijn 
geweest.

Deze 4°, 5° en 6° vorderingen vallen bijgevolg buiten de rechtsmacht van de Belgische 
rechtbanken, dit ingevolge de bevoegdheidsclausule".

Grieven
Artikel 17 van het EEX-Verdrag bepaalt dat indien de partijen een gerecht van een 

Verdragsluitende Staat hebben aangewezen voor de kennisneming van geschillen welke 
naar aanleiding van een bepaalde rechtsbetrekking zijn ontstaan of zullen ontstaan, dit 
gerecht bij uitsluiting bevoegd is.

Te dezen stellen de appèlrechters vast dat in het kader van de tussen partijen gesloten 
concessieovereenkomst geen bevoegdheidsbeding werd afgesloten, doch dat in het kader 
van de individuele verkoopovereenkomsten die in uitvoering van de concessieovereen-
komst werden afgesloten een beding was opgenomen waarin de rechtbank van Varese, 
Italië, als bevoegde rechtbank werd aangewezen.

De appèlrechters beslissen dat de vorderingen van eiseres tot betaling van een vergoe-
ding wegens niet uitgevoerde bestellingen, tot terugname van de stocks en tot betaling van 
een schadevergoeding wegens het stilliggen van het kapitaal en winstverlies op de stock 
niet voortvloeien uit de concessieovereenkomst, maar wel uit de individuele verkoopover-
eenkomsten die in het kader van de concessieovereenkomst werden gesloten en beslissen 
dat zij geen rechtsmacht hebben om over deze vorderingen te oordelen, gelet op het in de 
verkoopovereenkomsten opgenomen bevoegdheidsbeding.

Aldus verantwoorden de appèlrechters hun beslissing dat zij geen rechtsmacht hebben 
om uitspraak te doen over voormelde vorderingen niet naar recht, en wel om de volgende 
redenen.

1.1. Eerste onderdeel
Eiseres voerde in de gedinginleidende dagvaarding en in haar latere conclusies aan dat 

er tussen partijen een concessieovereenkomst was afgesloten en dat verweerster eenzij-
dige  contractbreuk  pleegde  door  te  weigeren  een  aantal  geplaatste  bestellingen  uit  te 
voeren. Eiseres vorderde een vergoeding voor de commerciële schade die wegens de niet 
uitgevoerde bestellingen ontstond.

Eiseres  voerde  nog aan dat  verweerster  ingevolge  deze contractbreuk de voorraden 
diende terug te nemen en dat zij een vergoeding diende te betalen voor het stilliggen van 
het kapitaal en winstverlies op dit deel van de stock.

Aldus steunde eiseres haar vorderingen op de ingeroepen concessieovereenkomst.
Door te beslissen dat deze vorderingen buiten de concessieovereenkomst vallen, maar 

steunen op de aan- en verkopen die er tussen partijen zijn geweest, schenden de appèl-
rechters de bewijskracht van de gedinginleidende dagvaarding en van de conclusies van 
eiseres (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek).

Door op grond van deze overwegingen te beslissen dat zij geen rechtsmacht hebben om 
van de vordering tot betaling van een vergoeding voor beweerde niet-uitgevoerde bestel-
lingen kennis te nemen, gelet op het in de individuele verkoopovereenkomsten vervatte 
bevoegdheidsbeding, schenden de appèlrechters verder voormelde bepalingen en artikel 
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17 van het EEX-Verdrag.
1.2. Tweede onderdeel
Overeenkomstig artikel 1, §2, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop, is een 
verkoopconcessie  iedere overeenkomst  krachtens welke een concessiegever  aan een of 
meer  concessiehouders  het  recht  voorbehoudt  in  eigen  naam en  voor  eigen  rekening 
producten te verkopen die hijzelf vervaardigt of verdeelt.

In een concessieovereenkomst neemt de concessiegever ten aanzien van de concessie-
houder in principe de verplichting op zich om de concessiehouder te bevoorraden. Over-
eenkomstig artikel 1, §2, van de voormelde wet van 27 juli 1961, behoudt de concessie-
gever aan de concessiehouder immers het recht voor om de producten van de concessie-
gever te verkopen.

De vraag of de concessiegever een dergelijke verplichting op zich genomen heeft en of 
het niet uitvoeren van bestellingen een tekortkoming aan deze verplichting tot bevoorra-
ding  uitmaakt,  dient  derhalve  beoordeeld  te  worden  op  grond  van  de  inhoud van  de 
concessieovereenkomst en houdt geen verband met de in het kader van de concessieover-
eenkomst gesloten individuele verkoopovereenkomsten.

Door te beslissen dat het duidelijk is dat de vordering tot betaling van een vergoeding 
voor beweerde niet uitgevoerde bestellingen buiten de ingeroepen concessieovereenkomst 
valt, maar steunt op de aan- en verkopen die er tussen partijen zijn geweest, schenden de 
appèlrechters het wettelijk  begrip concessieovereenkomst  (schending van artikel  1, §2, 
van voornoemde wet van 27 juli 1961) en miskennen zij de verbindende kracht van de 
concessieovereenkomst  en  van  het  in  de  individuele  verkoopovereenkomsten  vervatte 
bevoegdheidsbeding (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek).

Door op grond van deze overweging te beslissen dat zij geen rechtsmacht hebben om 
van de vordering tot betaling van een vergoeding voor beweerde niet-uitgevoerde bestel-
lingen kennis te nemen, gelet op het in de individuele verkoopovereenkomsten vervatte 
bevoegdheidsbeding, schenden de appèlrechters verder de artikelen 1134 van het Burger-
lijk Wetboek, 1, §2, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging 
van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop en 17 van het EEX-
Verdrag.

1.3. Derde onderdeel
Overeenkomstig artikel 1, §2, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging  van  de  voor  bepaalde  tijd  verleende  concessies  van  alleenverkoop  is  een 
verkoopconcessie  iedere overeenkomst  krachtens welke een concessiegever  aan een of 
meer  concessiehouders  het  recht  voorbehoudt  in  eigen  naam en  voor  eigen  rekening 
producten te verkopen die hijzelf vervaardigt of verdeelt.

De concessieovereenkomst houdt voor de concessiehouder in principe een verplichting 
in om een voorraad aan te leggen. De vraag of de concessiegever bij beëindiging van de 
concessieovereenkomst de door de concessiehouder aangelegde voorraad dient terug te 
nemen, dan wel te vergoeden, maakt dan ook een vraag uit die beoordeeld dient te worden 
op grond van de inhoud van de concessieovereenkomst en houdt geen verband met de in 
het kader  van deze concessieovereenkomst  afgesloten individuele  verkoopovereenkom-
sten.

Ook de vraag of de concessiegever bij het beëindigen van de concessieovereenkomst 
gehouden was tot betaling van een schadevergoeding wegens het stilliggen van het kapi-
taal en winstverlies op de stock dient beoordeeld te worden op grond van de inhoud van 
de concessieovereenkomst zelf, en houdt geen verband met de individuele verkoopover-
eenkomsten.
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Door te beslissen dat de bevoegdheidsclausules die opgenomen waren in de individuele 
verkoopovereenkomsten  van  toepassing  zijn  op  de  vorderingen  tot  terugname  van  de 
stocks en tot betaling van een schadevergoeding wegens het stilliggen van het kapitaal en 
winstverlies op de stock, hoewel deze vorderingen voortvloeien uit de beëindiging van de 
concessieovereenkomst zodat zij op grond van deze concessieovereenkomst beoordeeld 
dienen te worden, en geen betrekking hebben op de individuele verkoopovereenkomsten, 
schenden de appèlrechters de artikelen 1134 van het Burgerlijk Wetboek, 1, §2, van de 
wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige beëindiging van de voor onbepaalde tijd 
verleende concessies van alleenverkoop en 17 van het EEX-Verdrag.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de 

voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Aangevochten beslissingen
De appèlrechters verklaren de vorderingen van eiseres tot betaling van een opzeggings-

vergoeding, tot betaling van een meerwaardevergoeding voor cliënteel, tot betaling van 
een vergoeding voor gemaakte kosten en tot betaling van een vergoeding in verband met 
de schending van de exclusiviteit ongegrond, op grond dat niet blijkt dat er op het ogen-
blik van het beëindigen van de tussen partijen bestaande overeenkomst, er tussen partijen 
nog een overeenkomst van concessie van alleenverkoop in de zin van de wet van 27 juli 
1961 bestond.

De appèlrechters steunen hun beslissing op de volgende overwegingen :
"E. Grond van de hoofdvordering
1.
Het wordt niet betwist door (verweerster) dat er een exclusieve concessieovereenkomst 

bestond met  (eiseres)  in  de periode 1977 tot  31 december  1987.  (Verweerster)  houdt 
echter voor dat deze overeenkomst beëindigd werd per 31 december 1987, ingevolge haar 
brief van 1 september 1987.

De stelling van (eiseres) is dat er nadien op deze beëindiging werd teruggekomen door 
(verweerster) en dat de eerdere overeenkomst in haar geheel werd hernomen.

2.
De vraag is dus of er op het moment van de definitieve beëindiging van de 'relatie' 

tussen partijen nog een exclusieve concessieovereenkomst tussen hen bestond.
3.
De brief van 1 september 1987 houdt een verwijt in over het aankopen van producten 

door (eiseres) bij de concurrentie van (verweerster). De brief eindigt met de woorden : '... 
het hierboven vermeld contract, definitief aflopend op 31 december 1987'.

De bedoeling van  (verweerster)  werd  nogmaals  verduidelijkt  in  een bericht  van  10 
november 1987 aan (eiseres), hetwelk eindigt met de woorden :

'Vanaf 1 januari 1988 af zult u geen exclusieve agent van LATI voor Benelux meer 
zijn. Onthoudt dit.' 

Op  10  december  1987  heeft  (eiseres),  in  een  brief  aan  (verweerster)  de  aan  haar 
gerichte  verwijten  'ten  zeerste'  beleden  en  om verontschuldiging  gevraagd  voor  haar 
onvolkomenheden (' ... we confess to the utmost what is happened and we kindly beg you 
to  apologize  us  for  the  passed imperfections').  In  die  brief  wordt  ook om 'vergeving' 
gevraagd voor de begane fouten (' ... to be pardoned for our mistakes') en om een terug-
komen op de maatregelen (' ... that the intended measurements could be nullified').
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4.
Hier kan benadrukt worden dat de huidige vorderingen van (eiseres) niet gaan over de 

periode voor 31 december 1987, noch over de toen gegeven opzegging.
(Eiseres) heeft trouwens met de laatst aangehaalde brief alle discussie uitgesloten over 

de haar door (verweerster) verweten feiten en over de juistheid van de gegeven opzeg-
ging.

5.
Na  dit  laatste  schrijven  van  10  december  1987  komt  er  een  'toegeving'  vanwege 

(verweerster).
Reeds  onderaan  dit  schrijven  verwoordde  (verweerster)  haar  intern  genomen 

beslissing :  'wij  hernemen voor  een proefperiode  van  zes  maanden'  ('riprendiamo con 
prova di 6 mesi'). Dit ondanks het feit dat de houding van (eiseres) niet volledig geappre-
cieerd werd, want in de rand van dit schrijven werd tevens een grove verwensing aan het 
adres van (eiseres) genoteerd ('figlio di p...').

De beslissing van (verweerster) werd kenbaar gemaakt aan (eiseres) per bericht van 18 
december 1987. Daarin staat : 'Wij verwijzen naar uw brief van 10 december 1997 en wij 
delen u mede dat wij bereid zijn om het contract te hernieuwen ('to renew') met een proef-
periode van zes maanden. Wij wachten op uw bevestiging'.

De bevestiging van (eiseres) volgde op 21 december 1987 : 'Wij zijn verheugd te horen 
dat onze relatie zal voortgezet worden ('will be continued')'.

Op deze bevestiging kwam vanwege (verweerster) geen reactie om de inhoud ervan te 
bekritiseren.

6.
(Eiseres) kan gevolgd worden waar zij stelt dat daardoor het 'oude' contract gewoon 

werd 'hernomen', zij het voor een proef van zes maanden.
(Verweerster) kan dus niet gevolgd worden waar zij voorhoudt, dat er in deze proefpe-

riode  geen  exclusieve  verkoopsconcessie  aan  (eiseres)  werd  verleend.  De  gewisselde 
briefwisseling spreekt  ondubbelzinnig over  een hernieuwen van 'het  contract' voor zes 
maanden en over een 'voortzetten van de relatie', niet over een gewijzigd contract.

Anderzijds kan (eiseres) niet gevolgd worden in haar bewering, dat de beëindiging van 
de overeenkomst werd 'ingetrokken' door (verweerster). (Verweerster) spreekt klare taal 
als ze zegt dat het contract 'hernieuwd' wordt. Een 'hernieuwen' is een handeling die na 
een 'afsluiten' gebeurd.

De vraag is echter wat er gebeurde na deze zes maanden.
Op te merken valt, dat er duidelijk geen stipulatie overeengekomen was, die een auto-

matisme inhield waardoor het 'contract op proef' een definitief contract werd als er geen 
tegenbericht werd gegeven. Het ging niet om een contract van onbepaalde duur met een 
clausule in verband met een 'proefperiode', maar om een speciale hernieuwing 'op proef' 
van een eerder beëindigd contract,  waardoor er een contract van bepaalde termijn (zes 
maanden) ontstond.

Logisch gezien waren er dus vier mogelijkheden :
Ofwel  het contract van exclusieve verkoopsconcessie  geldend voor zes maanden als 

beëindigd beschouwen, ofwel dit contract verder laten lopen in de vorm van een contract 
voor  onbepaalde  of  bepaalde  termijn,  ofwel  een  gewijzigd  contract  van  exclusieve 
verkoopsconcessie aangaan, ofwel een andere vorm van relatie aangaan.

Het is ook onmiskenbaar dat de beslissing terzake in handen van (verweerster) lag, die 
de proefperiode had gesteld.
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7.
Door (verweerster) werd er duidelijk geopteerd voor een gewijzigd contract van exclu-

sieve verkoopsconcessie.  Dit  laatste dan ingaande na het verloop van de proefperiode, 
zijnde vanaf 1 juli 1988.

Bewijs daarvan ligt voor in de vorm van een voorstel van schriftelijke overeenkomst. 
Dit werd aan (eiseres) toegezonden door (verweerster) op 4 juli 1988 (stuk 8 (verweerster) 
: ontwerp overeenkomst gedateerd 1 juli 1988) en nogmaals in een definitieve versie op 7 
november 1988 (stuk 8 (eiseres) : ontwerp overeenkomst ook gedateerd 1 juli 1988).

Dit ontwerp voorzag onder andere in een uitdrukkelijk verbod opgelegd aan (eiseres) 
om op enigerlei wijze concurrerende producten te commercialiseren.

Het ontwerp werd niet ondertekend door (eiseres). Zij kon er zich niet met akkoord 
verklaren. Er is dus geen gewijzigd contract van exclusieve verkoopsconcessie tot stand 
gekomen, zoals (verweerster) wilde.

De redenen van deze weigering door (eiseres) doen hier niet terzake.
Het besluit hieruit kan niet zijn, dat 'oude' contract van exclusieve verkoopsconcessie 

dan automatisch verder liep. Zie dienaangaande hoger.
Het  besluit  moet  zijn  dat  er  geen  contract  van  exclusieve  verkoopsconcessie  meer 

bestond tussen partijen.
Dit  geldt  als  bewezen  door  vermoeden.  (Verweerster)  kan  niet  vermoed  worden  te 

hebben afgezien van haar stelling, dat zo er nog exclusiviteit zou verleend worden aan 
(eiseres) er dan een overeenkomst moest afgesloten worden, die haar betere waarborgen 
bood in verband met een getrouwe houding van (eiseres). Het kan daarbij nog benadrukt 
worden dat de plooien tussen partijen niet waren gladgestreken op het moment van de 
'toegeving' van (verweerster) in verband met 'het proefcontract' : zie hoger de vermelde 
'grove verwensing'.

Het feit dat er dienaangaande geen briefwisseling tussen partijen voorligt is bijgevolg 
zonder belang.

8.
(Eiseres) verwijst nog tevergeefs naar een aantal zaken om haar stelling van het verder-

zetten van het oude contract van exclusieve verkoopsconcessie te bewijzen.
De vermelding van (eiseres) in brieven en brochures uitgaande van (verweerster) als 

haar 'agent' of als 'algemene agent en verdeler' ('agent général et distributeur'), bewijst nog 
geen exclusiviteit.

Zelfs het feit dat er in deze brieven sprake is van 'uw markten' (' your markets') bewijst  
nog geen exclusiviteit op die markten.

Een vraag naar informatie uitgaande van (verweerster), hoe gedetailleerd ook, is nog 
geen bewijs van de bedoelde exclusiviteit.

De formulering van de uiteindelijke beëindiging van de relatie door (verweerster),  in 
haar schrijven van 18 juli 1994, met verwijzing naar de Europese wetgeving, bewijst het 
hebben bestaan van een contract van exclusieve verkoopsconcessie ook niet. Immers is er 
geen Europese wetgeving in verband met contracten van exclusieve verkoopsconcessie. 
De stelling van (verweerster) dat zij daarmede de Richtlijn in verband met de handels-
agenten voor ogen had, is aan te nemen.

Het weze daarbij onmiddellijk aangestipt dat de vordering van (eiseres) niet steunt op 
een hoedanigheid van handelsagent.

9.
De stelling van (eiseres) in verband met de exclusiviteit wordt dus niet bewezen.
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Daar (eiseres) zich enkel steunt voor haar vorderingen op de wet van 27 juni 1961, is de 
kwestie rond de wijze van de uiteindelijke beëindiging van de relatie door (verweerster) 
niet aan de orde. Deze beëindiging moet immers niet beoordeeld worden naar conformi-
teit aan de wet van 27 juni 1996.

10.
Het besluit is bijgevolg dat de 1°, 2°, 3° en 7° vorderingen van (eiseres) ongegrond 

zijn".
Grieven
Artikel 3bis, eerste lid, van de wet van 27 juli 1961 bepaalt dat wanneer een aan deze 

wet onderworpen verkoopconcessie voor bepaalde tijd wordt verleend, de partijen geacht 
worden  te hebben ingestemd met  een vernieuwing van het contract,  hetzij  voor  onbe-
paalde tijd, hetzij voor de in een eventueel beding van stilzwijgende verlenging vastge-
stelde tijd, tenzij zij bij een ter post aangetekende brief ten minste drie maanden en ten 
hoogste zes maanden vóór de overeengekomen termijn opzegging hebben gegeven.

Uit  deze  bepaling  volgt  dat  de  vernieuwing  van  de  voor  bepaalde  tijd  aangegane 
verkoopconcessie van rechtswege plaatsvindt, behoudens wanneer de overeenkomst werd 
opgezegd overeenkomstig de in voormeld artikel 3bis vervatte voorwaarden. De beëindi-
ging van een concessieovereenkomst die voor bepaalde tijd werd verleend, met inbegrip 
van een overeenkomst op proef, kan derhalve slechts worden bewezen aan de hand van 
een ter post aangetekende brief houdende opzegging van deze overeenkomst binnen de in 
voormelde bepaling vervatte termijn.

Terzake stellen de appèlrechters vast dat er tussen partijen een concessie van alleenver-
koop in de zin van de wet  van 27 juli 1961 bestond in de periode vanaf 1977 tot  31 
december 1987, dat er vanaf 1 januari 1988 een nieuwe concessie van alleenverkoop voor 
bepaalde tijd "op proef" tot  stand kwam voor  de duur van zes maanden en dat er bij 
gebrek aan akkoord tussen de partijen over een nieuwe overeenkomst op het einde van de 
proefperiode,  de  concessie  van  alleenverkoop  op  dat  ogenblik  beëindigd  werd.  Deze 
beëindiging van de concessie van alleenverkoop wordt door de appèlrechters als bewezen 
aangenomen op grond van vermoedens.

Aldus stellen de appèlrechters vast  dat de voor bepaalde tijd gesloten concessie van 
alleenverkoop beëindigd werd, zonder dat de bij artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961 
vereiste  opzegging  gegeven  werd.  Door  aldus  te  beslissen  schenden  de  appèlrechters 
artikel 3bis van de wet van 27 juli 1961 betreffende eenzijdige beëindiging van de voor 
onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
1.1. Tweede onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1, §2, van de wet van 27 juli 1961 

betreffende  de  eenzijdige  beëindiging  van  de  voor  onbepaalde  tijd  verleende 
concessies  van  alleenverkoop,  een  verkoopconcessie  iedere  overeenkomst  is 
krachtens welke een concessiegever aan een of meer concessiehouders het recht 
voorbehoudt in eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen, die 
hijzelf vervaardigt en verdeelt;

Dat dergelijke verkoopconcessie  een kader-overeenkomst  is die zich onder-
scheidt  van  de  achtereenvolgende  koop-verkoopovereenkomsten  die  worden 
gesloten tussen concessiegever en concessiehouder in de loop van de uitvoering 
van de concessieovereenkomst en hiermede niet samen valt;
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Dat dit evenwel niet wegneemt dat de verplichting van de concessiegever om 
aan de concessiehouder de goederen te leveren die het voorwerp uitmaken van 
de concessieovereenkomst, rechtstreeks voortvloeit uit die overeenkomst en er 
een  essentieel  bestanddeel  van  uitmaakt  als  corrolarium  van  het  recht  die 
goederen te verkopen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1.  de betwisting tussen partijen een beweerde  exclusieve concessieovereen-

komst betreft;
2.  de  vordering  van  eiseres  in  de  inleidende  dagvaarding,  onder  meer,  te 

omschrijven is als "een vergoeding voor beweerde bestellingen die niet zouden 
zijn uitgevoerd";

Dat de appèlrechters vervolgens oordelen dat de sub 2 omschreven vordering 
buiten de ingeroepen concessieovereenkomst zelf valt, maar steunt op de aan- en 
verkopen die er tussen partijen zijn geweest en dat ze bijgevolg buiten de rechts-
macht van de Belgische rechtbanken valt ingevolge de bevoegdheidsclausule in 
de verkoopsvoorwaarden van verweerster;

Dat  zij  door aldus  te  oordelen  artikel  1,  §2,  van de  wet  van  27  juli  1961 
schenden;

Dat het onderdeel gegrond is;
1.2. Derde onderdeel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1, §2, van de wet van 27 juli 1961 

betreffende  de  eenzijdige  beëindiging  van  de  voor  onbepaalde  tijd  verleende 
concessies  van  alleenverkoop,  een  verkoopconcessie  iedere  overeenkomst  is 
krachtens welke een concessiegever aan een of meer concessiehouders het recht 
voorbehoudt in eigen naam en voor eigen rekening producten te verkopen, die 
hijzelf vervaardigt en verdeelt;

Dat dergelijke verkoopconcessie  een kader-overeenkomst is  die zich onder-
scheidt  van  de  achtereenvolgende  koop-verkoopovereenkomsten  die  worden 
gesloten tussen concessiegever en concessiehouder in de loop van de uitvoering 
van de concessieovereenkomst en hiermede niet samen valt;

Dat dit evenwel niet wegneemt dat de verplichting van de concessiegever om 
aan de concessiehouder de goederen te leveren die het voorwerp uitmaken van 
de concessieovereenkomst, voor de concessiehouder de overeenkomstige plicht 
inhoudt die goederen te verkopen teneinde de doelstelling van de concessieover-
eenkomst te realiseren;

Dat wanneer dit laatste impliceert dat de concessiehouder een stock aanlegt, de 
daarmede  verbonden  rechten  en  verplichtingen  uit  de  concessieovereenkomst 
zelf voortspruiten; 

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1.  de betwisting tussen partijen een beweerde  exclusieve concessieovereen-

komst betreft;
2.  de vorderingen van eiseres  in de inleidende dagvaarding,  onder meer,  te 

omschrijven zijn als "5° een vordering in verband met het terugnemen van stocks 
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en de terugbetaling van de aankoopprijs  ervan" en als "6° een vergoeding in 
verband met stilliggen van kapitaal (geïnvesteerd in de stocks) en winstverlies op 
de stocks";

Dat  de appèlrechters  vervolgens  oordelen  dat  de sub 2 omschreven  vorde-
ringen buiten de ingeroepen concessieovereenkomst zelf vallen, maar steunen op 
de aan- en verkopen die er tussen de partijen zijn geweest en dat ze bijgevolg 
buiten  de  rechtsmacht  van  de  Belgische  rechtbanken  vallen  ingevolge  de 
bevoegdheidsclausule in de verkoopvoorwaarden van verweerster;

Dat zij aldus artikel 1, §2, van de wet van 27 juli 1961 schenden;
Dat het onderdeel gegrond is;
2. Tweede middel
Overwegende dat, luidens artikel 3bis, eerste lid, van de Alleenverkoopwet, 

wanneer  een aan  deze  wet  onderworpen  verkoopconcessie  voor bepaalde  tijd 
wordt verleend, de partijen geacht worden te hebben ingestemd met een vernieu-
wing van het contract, hetzij voor onbepaalde tijd, hetzij voor de in een eventueel 
beding van stilzwijgende verlenging vastgestelde tijd, tenzij zij bij een ter post 
aangetekende brief ten minste drie maanden en ten hoogste zes maanden voor de 
overeengekomen termijn opzegging hebben gegeven;

Dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 april 1971 waarbij 
dit  artikel  werd  ingevoegd  in  de  Alleenverkoopwet,  blijkt  dat  die  wettelijke 
bepaling,  die  van dwingend recht  is,  beoogt  te  verhinderen  dat  de concessie-
houder  verstoken  blijft  van  de  bescherming  die  de  wet  hem  biedt  door  het 
afsluiten van achtereenvolgende concessieovereenkomsten van bepaalde duur;

Dat hieruit volgt dat voormeld artikel 3bis van toepassing is op elke concessie 
van bepaalde duur, ook al werd zij "op proef" bedongen;

Overwegende dat de appèlrechters vaststellen dat :
1. de bestaande concessieovereenkomst voor onbepaalde duur na haar beëindi-

ging werd "hernieuwd" voor een periode van zes maanden gaande van 1 januari 
1988 tot 1 juli 1988, waardoor een overeenkomst van bepaalde duur ontstond; 

2. die concessieovereenkomst van bepaalde duur werd bedongen "op proef";
3. niet werd bedongen dat dit contract op proef na verloop automatisch een 

definitief contract werd bij gebrek aan tegenbericht;
Dat  de  appèlrechters  vervolgens  oordelen  dat  er  na  het  verstrijken  van  de 

periode van zes maand geen exclusieve concessieovereenkomst meer bestond op 
grond van vermoedens geput uit de omstandigheid dat "er dus geen gewijzigd 
contract  van  exclusieve  verkoopconcessie  tot  stand  (is)  gekomen,  zoals 
( verweerster) wilde" en dat "(verweerster) niet (kan) vermoed worden te hebben 
afgezien van haar stelling dat zo er nog exclusiviteit zou verleend worden aan 
(eiseres)  er  dan  een  overeenkomst  moest  afgesloten  worden,  die  haar  betere 
waarborgen bood in verband met een getrouwe houding van (eiseres)";

Dat de appèlrechters door aldus te oordelen, artikel 3bis van Alleenverkoopwet 
schenden;

Dat het middel gegrond is; 
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OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het oordeelt dat de Belgische recht-

banken zonder rechtsmacht zijn met betrekking tot de vorderingen van eiseres 
betreffende  een  vergoeding  voor  beweerde  bestellingen  die  niet  zouden  zijn 
uitgevoerd,  de  terugname  en  terugbetaling  van  de  stocks,  de  vergoeding  in 
verband met het stilliggen van kapitaal geïnvesteerd in de stocks en winstverlies 
op de stocks, het de vordering van eiseres voor het overige afwijst en 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  uitspraak  daaromtrent  aan  de  feitenrechter 
over;

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

22 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever: de h. Londers – Gedeeltelijk andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Kirkpatrick.

Nr. 690

1° KAMER - 22 december 2005

1º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — RECHTSPLEGING. VOEGING - 
REGLEMENT VAN DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - 
VRIJWILLIGE TUSSENKOMST DOOR DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES - ONTVANKELIJKHEID

2º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - REGLEMENT - VORDERING TOT 
NIETIGVERKLARING - HOF VAN CASSATIE - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST

3º CASSATIE — ARRESTEN. VORM — RECHTSPLEGING. VOEGING - 
REGLEMENT VAN DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES - VORDERING TOT NIETIGVERKLARING - 
VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - VERZOEKSCHRIFT - BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF

4º ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE - HOF VAN CASSATIE - REGLEMENT VAN 
DE ORDE VAN VLAAMSE BALIES - PROCEDURE TOT NIETIGVERKLARING - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST 
- BIJSTAND VAN EEN ADVOCAAT BIJ HET HOF

5º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - TAAK - PERMANENTE VORMING - DOOR EEN 
ADVOCATENKANTOOR GEORGANISEERDE CURSUS - ERKENNING - VOORWAARDE

1º en 2° Wanneer het Hof van cassatie krachtens artikel 611, Ger.W. kennis neemt van een 
vordering tot nietigverklaring van een reglement van de Orde van Vlaamse balies, kan 
deze  Orde  vrijwillig  in  de  procedure  tussenkomen.(Art.  501,  §  3,  eerste  lid,  Ger.W.) 
(Impliciete oplossing)

2 Het O.M. was van oordeel dat ook het tweede en het derde onderdeel van het eerste middel niet 
ontvankelijk waren, daar ze enerzijds opkwamen tegen een feitelijke beoordeling, anderzijds louter 
afgeleid waren uit die vergeefs aangevoerde grief.
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3º  en  4°  Voor  het  indienen  van  een  verzoekschrift  tot  vrijwillige  tussenkomst  in  de  
procedure tot nietigverklaring van een door de Orde van Vlaamse balies aangenomen 
reglement is de bijstand van een advocaat bij het Hof van cassatie niet verplicht1 (Art. 
501, § 3, Ger.W.)

5º  De Orde van Vlaamse balies vermag,  in  het  kader  van het  door haar  aangenomen 
Reglement  inzake  Permanente  Vorming,  de  erkenning  van  een  door  een 
advocatenkantoor intern georganiseerde cursus afhankelijk te stellen van de verplichte 
toegankelijkheid,  tegen  marginale  kostprijs,  voor  advocaten  die  niet  tot  het  kantoor 
behoren. (Art. 495, Ger.W.)

(ALLEN & OVERY Limited Liability Partnership e.a, in aanwezigheid van de Orde van Vlaamse balies)

ARREST

(A.R. C.04.0421.N)

I. Vordering
De vordering strekt tot nietigverklaring van het artikel 3.8 van het Reglement 

inzake Permanente Vorming van de Orde van Vlaamse Balies aangenomen op 2 
juni 2004.

De vordering luidt als volgt :
"Overeenkomstig  de  artikelen  501  en  611  van  het  Gerechtelijk  Wetboek 

stellen verzoekers  met dit  verzoekschrift  een vordering in tot  nietigverklaring 
van artikel 3.8. van het Reglement inzake Permanente Vorming van de Orde van 
Vlaamse Balies dat werd goedgekeurd tijdens diens algemene vergadering van 2 
juni 2004 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 18 juni 
2004, waarvan de tekst luidt als volgt :

'3.8 Een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor kan enkel worden 
erkend  indien  hij  ook  gratis  toegankelijk  is  voor  advocaten  die  niet  tot  het 
kantoor behoren'".

II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Op de  algemene  vergadering  van  2 juni  2004 heeft  de  Orde  van Vlaamse 

Balies het volgend reglement goedgekeurd "inzake Permanente Vorming".  De 
tekst luidt als volgt :

Artikel 1. Permanente vorming betekent dat de advocaat zich op regelmatig 
basis bekwaamt en bijschoolt in juridische of praktijkondersteunende materies, 
door het volgen van erkende cursussen, of het doceren of het houden van voor-
drachten, of het publiceren, in de zin van dit reglement.

Artikel 2. Het is een deontologische plicht voor ieder advocaat zich permanent 
te vormen.

Het volgen van permanente vorming levert punten op.
Elke advocaat dient per gerechtelijk jaar minstens 16 punten te behalen. Voor 

1Zie Arbitragehof nr 99/2005, 1 juni 2005, B.S. 21 juni 2005.
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de stagiairs gelden de BUBA-lessen als permanente vorming voor de eerste 3 
jaar van hun stage.

Indien de eerste 3 jaar aflopen in de loop van het gerechtelijk jaar of een advo-
caat  in  de  loop  van  het  gerechtelijk  jaar  heringeschreven  wordt,  wordt  het 
minimum aantal te bekomen punten pro rata bepaald.

Artikel 3.
3.1 Het volgen van een erkend lesuur levert één punt op.
3.2 Het doceren :
- aan een universiteit of een instelling van het hoger onderwijs;
- van een erkende cursus of een cursus gegeven in het kader van de opleiding 

van de advocaat-stagiairs;
levert twee punten per uur op met een maximum van tien punten.
3.3 Het  geven  van een juridische lezing op academisch niveau  levert  twee 

punten per lesuur op.
3.4 Het schrijven van een juridisch artikel, gepubliceerd in de rechtsliteratuur 

of een daaraan gelijkwaardige publicatie, levert tot 1.000 woorden één punt op 
en vervolgens één punt per 1.000 bijkomende woorden.

3.5  Een  cursus  die  werd  erkend  hetzij  door  de  'Ordre  des  barreaux  fran-
cophones et germanophone', hetzij door een buitenlandse balie die lid is van de 
Raad van de Balies van de Europese Unie (CCBE), kan worden erkend.

Een advocaat die dergelijke cursus wenst te volgen of gevolgd heeft, kan om 
een erkenning verzoeken.

Na advies van de erkenningcommissie kan de Orde van Vlaamse Balies met 
andere balies of organisaties akkoorden tot erkenning van cursussen sluiten.

3.6 Het volgen van een regulier, decretaal erkend curriculum aan een in België 
gevestigde rechtsfaculteit en dat leidt tot het behalen van een bijkomend diploma 
levert 32 punten op.

3.7 Het volgen van de cursus 'beroepsopleiding cassatieprocedure', georgani-
seerd door de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie, levert per jaar 32 
punten op.

3.8 Een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor kan enkel  worden 
erkend  indien  hij  ook  gratis  toegankelijk  is  voor  advocaten  die  niet  tot  het 
kantoor behoren.

Het  kantoor  dat  de  cursus  organiseert,  is  verplicht  het  dossierrecht  zoals 
vermeld in artikel 5.3 aan de Orde van Vlaamse Balies te betalen.

3.9 Een overschot van punten, met een maximum van 16 punten, kan enkel 
worden overgedragen naar het daaropvolgend gerechtelijk jaar.

3.10 De advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormings- en bijscholingsprogramma 
samen, met dien verstande dat het voor minstens de helft van de punten betrek-
king heeft op juridische materies.

Artikel 4.
4.1 De Orde van Vlaamse Balies richt een erkenningcommissie op.
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(...)
Artikel 5.
5.1 De erkenningcommissie oordeelt welke activiteiten, bedoeld in artikel 1 

van dit reglement, worden erkend.
5.2  Zowel  de  cursusaanbieder  als  de  individuele  advocaat  kunnen  een 

aanvraag tot erkenning richten tot de erkenningcommissie.
5.3 Een aanvraag tot erkenning door de cursusaanbieder is slechts ontvankelijk 

indien hij aan de Orde van Vlaamse Balies een vergoeding heeft vereffend gelijk 
aan éénmaal het volledige inschrijvingsrecht per potentiële deelnemer, met een 
minimum van 100 euro en met een maximum van 625 euro.

Deze bepaling geldt niet voor cursussen die door de balies, samenwerkingsver-
banden tussen balies, of door de conferenties volledig zelfstandig worden geor-
ganiseerd.

5.4  Bij  de  aanvraag  tot  erkenning  van  een  cursus  dient  de  aanvrager  een 
dossier in met de verbintenis tot afgifte van aanwezigheidsattesten na controle 
van de aanwezigheid en met minstens vermelding van de volgende gegevens :

1. datum en plaats van de cursus;
2.  onderwerp  van  de  cursus,  desgevallend  met  titels  van  de  verschillende 

lezingen;
3. aantal uren waarvoor de erkenning wordt gevraagd;
4. identiteit van de spreker;
5. doelgroep;
6. deelnameprijs;
7. melding van het al dan niet voorhanden zijn van een syllabus ten behoeve 

van de deelnemers;
8. de wijze waarop aan het cursusaanbod publiciteit wordt gegeven.
5.5 Bij de beslissing tot erkenning en bij de toekenning van de punten houdt de 

erkenningcommissie rekening met de kwaliteit van de cursus en de toegankelijk-
heid ervan.

De erkenningcommissie  kan  te  allen  tijde  de  kwaliteit  van  de  aangeboden 
cursus ter plaatse controleren.

5.6  De  erkenningcommissie  neemt  een  beslissing  binnen  de  maand  na  de 
aanvraag.  De erkenningcommissie  motiveert  elke afwijzing van een vraag tot 
erkenning.

5.7. De cursusaanbieder mag melding maken van de erkenning van de toege-
kende punten.

Het erkende cursusaanbod wordt opgenomen op de website van de Orde van 
Vlaamse Balies.

Artikel 6.
6.1 De advocaat dient jaarlijks, uiterlijk op 30 september volgend op het oplei-

dingsjaar, schriftelijk aan de stafhouder van zijn balie verslag uit te brengen over 
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het door hem gevolgde programma, met toevoeging van de overtuigingsstukken.
6.2 De stafhouder deelt de verwerkte gegevens van zijn balie mee aan de Orde 

van Vlaamse Balies uiterlijk op 31 maart.
IV. Middelen
De verzoekers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Overschrijding van bevoegdheid en schending van de wet waarbij volgende wetsbepa-

lingen als geschonden worden aangeduid :
- de artikelen 495, 496 en 498 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden bepaling
Artikel 3.8 van het bestreden reglement van de Orde van Vlaamse Balies inzake perma-

nente vorming, waarin wordt bepaald :
"Een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor kan enkel worden erkend indien 

hij ook gratis toegankelijk is voor advocaten die niet tot het kantoor behoren".
Grieven
Overeenkomstig artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek heeft de Orde van Vlaamse 

Balies voor de balies die er deel van uitmaken de taak te waken over de eer, de rechten en 
de gemeenschappelijke beroepsbelangen van zijn leden en is zij bevoegd voor juridische 
bijstand, de stage, de beroepsopleiding van de advocatenstagiairs en de vorming van alle 
advocaten behorende tot de balies die er deel van uitmaken. Tevens kan zij initiatieven en 
maatregelen nemen die nuttig zijn voor de opleiding. Artikel 496 van het Gerechtelijk 
Wetboek verleent aan de Orde van Vlaamse Balies de bevoegdheid om passende regle-
menten vast te stellen met betrekking tot de beroepsopleiding van de advocaten/stagiaires 
en de vorming van alle advocaten behorende tot de balies die er deel van uitmaken.

Luidens artikel 498 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de reglementen, die overeen-
komstig artikel 496 aangenomen zijn, bindend voor alle advocaten van de balies die van 
de Orde van Vlaamse Balies deel uitmaken wanneer dergelijk reglement door de Orde van 
Vlaamse Balies werd aangenomen.

Het reglement inzake permanente vorming voert in zijn artikel 2 een deontologische 
verplichting in voor iedere advocaat om zich permanent te vormen hetgeen overeenkom-
stig artikel 1 betekent dat hij zich op regelmatige basis bekwaamt en bijschoolt in juridi-
sche  of  praktijkondersteunende  materies  door  ondermeer  het  volgen  van  erkende 
cursussen. Bij artikel 4 van datzelfde reglement wordt een erkenningcommissie opgericht 
die  overeenkomstig  artikel  5  zal  oordelen  welke  activiteiten  worden  erkend.  Luidens 
artikel 5.5 van het reglement zal de erkenningcommissie bij de beslissing tot erkenning en 
bij de toekenning van punten rekening houden ondermeer met de kwaliteit van de cursus 
en zal de erkenningcommissie te allen tijde de kwaliteit  van de aangeboden cursus ter 
plaatse kunnen controleren.

De bevoegdheid die de Orde van Vlaamse Balies put uit de artikelen 495 en 496 van 
het Gerechtelijk Wetboek om reglementen vast te stellen inzake de beroepsopleiding en 
de vorming strekt er derhalve toe een kwalitatief hoogstaande permanente vorming van 
zijn leden te waarborgen. De voorwaarde bepaald in artikel 3.8 van het Reglement, met 
name dat een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor enkel kan worden erkend 
indien hij ook gratis toegankelijk is voor advocaten die niet tot het kantoor behoren, is 
evenwel niet pertinent of relevant voor de beoordeling van de vraag of de georganiseerde 
cursus  kwaliteitsvol  is.  De  aangevochten  voorwaarde,  bepaald  in  artikel  3.8  van  het 
Reglement,  heeft  kennelijk geen uitstaans met  de doelstelling en de wettelijke  verant-
woording van het reglement, nl. een permanente, kwaliteitsvolle vorming van de advo-
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caten. Zij is niet aantoonbaar vereist voor de handhaving van de belangen die de wetgever 
aan de Orde van Vlaamse Balies heeft toevertrouwd in de artikelen 495 en 496 van het 
Gerechtelijk Wetboek (zie Cass.,  25 september 2003, C.03.0179.N, Reglement over de 
samenwerking met niet-advocaten). De kwaliteit van een cursus georganiseerd door een 
advocatenkantoor  is  immers  niet  afhankelijk  van  de  omstandigheid  of  hij  ook  gratis 
toegankelijk is voor advocaten die niet tot dat kantoor behoren. Dergelijke voorwaarde 
voor erkenning wordt overigens niet gesteld in het Reglement van 27 mei 2002 van de 
Brusselse Franse Orde.

Zelfs indien tussen enerzijds het doel van het reglement en de volgens de ingeroepen 
wetsbepalingen  te  handhaven  belangen  en  anderzijds  de  aangevochten  beperking  van 
artikel 3.8 toch enig verband aantoonbaar zou zijn -quod non- is deze voorwaarde een 
minstens kennelijk onevenredig middel om het nagestreefde doel te bereiken (zie Cass., 
25 september 2003, C.03.0179.N. Reglement over de samenwerking met niet-advocaten). 
Immers, om zich van de kwaliteit van de aangeboden cursussen te vergewissen werd een 
procedure vastgelegd  in  artikel  5  van  het reglement.  Zo  moet  de cursusaanbieder een 
aanvraag tot  erkenning indienen waarbij  een dossier dient te worden  gevoegd met  de 
gegevens  opgesomd in artikel  5.4  teneinde precies  de erkenningcommissie  in  staat  te 
stellen de kwaliteit ervan te beoordelen. Tot slot bepaalt artikel 5.5 van het Reglement 
uitdrukkelijk dat de erkenningcommissie te allen tijde de kwaliteit  van de aangeboden 
cursus ter plaatse kan controleren welke bepaling eveneens toepasselijk is op de cursussen 
georganiseerd door een advocatenkantoor.

Uit het voorgaande volgt dat de beperking, opgelegd aan eisers door artikel 3.8 van het 
reglement,  geen  verantwoording  vindt  in  de wetsbepalingen  die  de  grondslag  moeten 
vormen voor het reglement. Door in de geschetste omstandigheden, op een wettelijk niet 
verantwoorde wijze,  bedoelde beperking op te leggen,  is  de Orde van Vlaamse Balies 
buiten haar wettelijke bevoegdheid getreden. Het aangevochten artikel 3.8 is om die reden 
aangetast  door machtsoverschrijding  en schendt de artikelen 495,  496 en 498 van  het 
Gerechtelijk Wetboek.

2. Tweede middel
Overschrijding van bevoegdheid en schending van de wet waarbij volgende wetsbepa-

lingen als geschonden worden aangeduid :
-  de  artikelen 10 en 11 van  de Grondwet  en de daarin  neergelegde  beginselen van 

gelijkheid en verbod van discriminatie;
- de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek.
Bestreden bepaling
Artikel 3.8 van het Reglement  van de Orde van Vlaamse Balies inzake permanente 

vorming waarin wordt bepaald :
"Een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor kan enkel worden erkend indien 

hij ook gratis toegankelijk is voor advocaten die niet tot het kantoor behoren".
Grieven
Artikel 10 van de Grondwet bevat de regel van de gelijkheid voor de wet terwijl artikel 

11 de regel van de niet discriminatie in het genot van de rechten en vrijheden vastlegt. 
Hieruit vloeit het verbod voort om een onderscheid te maken waarvoor geen objectieve en 
redelijke verantwoording bestaat.

Door artikel 3.8 van het reglement wordt een onderscheid ingevoerd tussen twee cate-
gorieën van cursusaanbieders, met name advocatenkantoren en alle andere cursusaanbie-
ders. Enkel aan de advocatenkantoren wordt de verplichting opgelegd om de door hen 
georganiseerde  cursussen gratis  toegankelijk  te maken  voor  advocaten die  niet  tot  het 
kantoor  behoren  indien  zij  wensen  dat  deze  cursussen  worden  erkend  terwijl  deze 
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verplichting en voorwaarde  niet  wordt  opgelegd  aan andere cursusaanbieders zoals de 
balie zelf, samenwerkingsverbanden tussen balies, conferenties, universiteiten of professi-
onele organisatoren van dergelijke cursussen en seminaries. Voor dit onderscheid bestaat 
geen objectieve en redelijke verantwoording, waaruit volgt dat artikel 3.8 van het regle-
ment een schending inhoudt van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet en van het daarin 
vervatte gelijkheidsbeginsel en beginsel houdende verbod van discriminatie.

Artikel 3.8 van het reglement heeft tevens tot gevolg dat een tweede onderscheid wordt 
gemaakt, namelijk dat tussen advocatenkantoren waarvan de leden uitsluitend behoren tot 
een balie die deel uitmaakt van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone en 
anderzijds de advocatenkantoren waarvan de leden hetzij uitsluitend behoren tot een balie 
die deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies hetzij gedeeltelijk tot een balie die deel 
uitmaakt van de ene en gedeeltelijk tot een balie die deel uitmaakt van de andere Orde. 
Immers, nu het reglement van 27 mei 2002 van de Franse Orde bij de balie te Brussel 
dergelijke voorwaarde voor erkenning niet bevat heeft de invoering van deze voorwaarde 
bij artikel 3.8 van het Reglement door de Orde van Vlaamse Balies tot gevolg dat enkel 
die advocatenkantoren waarvan sommige of alle leden toebehoren tot een balie die deel 
uitmaakt van de Vlaamse Orde verplicht zijn de door hen georganiseerde cursussen gratis 
toegankelijk  te  maken  voor  advocaten  die  niet  tot  hun  kantoor  behoren  terwijl  deze 
verplichting niet geldt voor deze advocatenkantoren waarvan de leden uitsluitend behoren 
tot een balie die deel uitmaakt van de Ordre des Barreaux francophones et germanophone. 
Aldus worden de advocatenkantoren die ook advocaten van een balie behorend tot de 
Orde van Vlaamse Balies tussen hun leden tellen op onrechtmatige wijze benadeeld ten 
aanzien van de andere kantoren die geen dergelijke advocaten tussen hun leden tellen. 
Voor dergelijk onderscheid bestaat geen objectieve en redelijke verantwoording zodat de 
bestreden bepaling een schending uitmaakt van het gelijkheidsbeginsel en het non-discri-
minatiebeginsel vastgelegd in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Tot slot wordt door artikel 3.8 van het reglement nog een derde onderscheid gemaakt 
waarvoor geen redelijke en objectieve verantwoording bestaat, nl. tussen de advocaten-
leden  van  een kantoor  die  behoren  tot  een balie  die  deel  uitmaakt  van  de  Ordre  des 
Barreaux francophones et germanophone en anderzijds deze die behoren tot een balie die 
deel uitmaakt van de Orde van Vlaamse Balies. Daar waar de eerste categorie ten einde te 
voldoen aan de vereisten inzake permanente vorming kan volstaan met het volgen van de 
lessen die intern worden georganiseerd door het kantoor waartoe zij behoren, hetgeen ook 
voor deze advocaten tijd- en kostenbesparend is, dient de tweede categorie daarentegen 
deel te nemen aan cursussen buiten het kantoor die meestal tegen betaling zijn, hetgeen 
voor  deze  tweede  categorie  een  nadeel  oplevert  qua kostprijs  en tijdverlies.  Voor  dit 
onderscheid bestaat geen objectieve en redelijke verantwoording nu de intern georgani-
seerde cursussen net dezelfde zijn voor beide categorieën advocaten, zodat artikel 3.8 van 
het  reglement  eens te  meer  een schending inhoudt  van  de artikelen  10 en 11 van  de 
Grondwet.

3. Derde middel
Overschrijding van bevoegdheid en schending van de wet waarbij volgende wetsbepa-

lingen als geschonden worden aangeduid :
- de artikelen 495, 496 en 498 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 2 van de wet van 5 augustus 1991 op de Bescherming van de Econo-

mische Mededinging;
- de artikelen 49 en 81, lid 1 en 2, van het Verdrag van Rome van 25 maart 1957 tot 

oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, 
gewijzigd door het Verdrag van Maastricht van 7 februari 1992, goedgekeurd bij wet van 
26 november 1992 en geconsolideerd bij het Verdrag van Amsterdam van 2 oktober 1997, 
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goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998, zoals gewijzigd door het Verdrag van Nice 
van 26 februari 2001, goedgekeurd bij wet van 7 juni 2002 (geconsolideerde versie Publi-
catieblad van de Europese Gemeenschappen, C-325, 24 december 2002).

Bestreden bepaling
Artikel  3.8  van  het  reglement  van de Orde van Vlaamse  Balies  inzake permanente 

vorming waarin wordt bepaald :
"Een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor kan enkel worden erkend indien 

hij ook gratis toegankelijk is voor advocaten die niet tot het kantoor behoren".
Grieven
Krachtens  artikel  1  van  de  Mededingingswet  van  5  augustus  1991  dienen  voor  de 

toepassing van de wet als ondernemingen te worden verstaan alle natuurlijke of rechtsper-
sonen die op duurzame wijze een economisch doel nastreven.

Krachtens artikel 2 van die wet, zijn verboden alle besluiten van ondernemingsvereni-
gingen welke ertoe strekken of tengevolge hebben dat de mededinging op de Belgische 
Markt of op een wezenlijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst.  
Advocaten, ook al zijn zij geen kooplieden in de zin van artikel 1 van het Wetboek van 
Koophandel en ook al hebben zij een maatschappelijke functie, oefenen een activiteit uit 
die gericht is op de uitwisseling van goederen of diensten. Zij streven op duurzame wijze 
een economisch doel na en zijn aldus in de regel ondernemingen in de zin van artikel 1 
van de Mededingingswet.

De Orde van Vlaamse Balies is een beroepsvereniging. Om het beroep van advocaat te 
kunnen uitoefenen moet men lid zijn van één van de ordes van advocaten. De wetgever 
heeft  aan de Orde bepaalde taken opgedragen  inzonderheid te  waken  over  de eer,  de 
rechten  en  de  gemeenschappelijke  beroepsbelangen  van  haar  leden  en  haar  tevens 
bevoegdheid  verleend  inzake  de  beroepsopleiding  van  de  advocaten/stagiairs  en  de 
vorming van alle advocaten behorende tot de balies die er deel van uitmaken. Daartoe kan 
de Orde initiatieven en maatregelen nemen die nuttig zijn voor de opleiding (zie artikel 
495 van het Gerechtelijk Wetboek). De Orde streeft hierbij geen economisch doel na maar 
vervult  een wettelijke  taak waarvoor  zij  overigens  een regulerende  bevoegdheid  heeft 
gekregen van de wetgever bij artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek.

Dit belet evenwel niet dat zij een ondernemingsvereniging is in de zin van artikel 2, §1, 
van de Mededingingswet, waarvan de besluiten, in de mate zij ertoe strekken of tot gevolg 
hebben dat de mededinging wordt aangetast, dient getoetst te worden aan de eisen van de 
Mededingingswet.

Een reglement van de Orde dat aan één of meer van zijn leden beperkingen oplegt in de 
mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele regels van het beroep te handhaven 
maar dat er in werkelijkheid toe strekt bepaalde materiële belangen van anderen te begun-
stigen of economische stelsels te installeren of in stand te houden, kan een besluit zijn van 
een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid kan worden vastgesteld door het Hof 
van Cassatie overeenkomstig artikel  611 van het Gerechtelijk Wetboek (vgl.  Cass.,  25 
september 2003, C.03.0179.N8).

Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, inzonder-
heid uit het arrest van 19 februari 2002 in de zaak C-309/99 (hierna het arrest Wouters 
genoemd) blijkt de uitlegging die het Hof van Justitie geeft aan de voormelde verdragsbe-
palingen. Het bestreden reglement dient aldus te worden aangemerkt als een besluit van 
een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 81, lid 1 en 2, van het EG-Verdrag. Het 
beperkt  de  vrije  mededinging en het beïnvloedt  het  intracommunautair  handelsverkeer 
ongunstig.

Er kan geen betwisting bestaan over het feit dat zelfstandige advocaten en advocaten-
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kantoren zoals verzoeksters ondernemingen zijn in de zin van artikel 81.1 van voormeld 
Verdrag en dat de Orde van Vlaamse Balies wanneer zij krachtens een bij wet verleende 
verordende bevoegdheid algemeen verbindende maatregelen vaststelt die binnen de sfeer 
van het economisch verkeer vallen, een ondernemingsvereniging is in de zin van datzelfde 
verdragsartikel. Verschillende advocatenkantoren die in deze zaak optreden als verzoek-
sters zijn overigens werkzaam in verschillende lidstaten van de EG en ook daarbuiten, en 
hun vennoten en medewerkers worden regelmatig overgeplaatst van het ene kantoor naar 
het andere kantoor.

Het kan niet worden betwijfeld dat artikel 3.8 van het bestreden reglement negatieve 
gevolgen heeft voor de mededinging in die zin dat de advocatenkantoren/verzoeksters op 
eigen kosten belangrijke investeringen doen voor de interne organisatie van de perma-
nente vorming van hun vennoten en medewerkers intern zodat enerzijds op een efficiënte 
en kostenbesparende wijze de opleiding van de advocaten-vennoten en -medewerkers kan 
worden verzekerd door beperking van de kosten, beperking van de tijd die verloren gaat 
met  verplaatsingen  buiten  het  kantoor  hetgeen  kostenbesparend  is,  en  anderzijds  het 
verzekeren van een kwalitatief hoogstaande opleiding die specifiek is toegespitst op de 
noden  van  de  eigen  praktijk  en  waarbij,  indien  mogelijk,  aan  de  hand  van  concrete 
dossiers van het kantoor, de interne know-how wordt doorgegeven aan de andere advo-
caten van het kantoor. Bovendien wordt het hoogstaande niveau van de interne perma-
nente opleiding aangewend als een concurrentieel voordeel bij de aanwerving van jonge 
medewerkers,  alsook bij  het  behoud van  de medewerkers,  gezien  de kwaliteit  van  de 
opleiding die wordt verstrekt binnen het kantoor één van de belangrijke zo niet de door-
slaggevende  factor  is  aan  de  zijde  van  kandidaat-medewerkers  bij  de  keuze  van  het 
kantoor waar zij willen werken.

Dit concurrentieel voordeel wordt evenwel totaal ongedaan gemaakt door artikel  3.8 
van  het  bestreden  reglement  nu  de  advocatenkantoren  daardoor  verplicht  worden  de 
andere advocaten die niet tot het  kantoor  behoren gratis  te laten mee genieten van de 
investeringen die zij doen voor de uitbouw van een kwalitatief hoogstaande permanente 
interne opleiding en dus van de schaalvergroting en de daarmeegaande kostenbesparing 
daar zij verplicht worden de cursussen die zij intern organiseren gratis toegankelijk  te 
maken  voor  de  advocaten  die  niet  tot  het  kantoor  behoren.  Bovendien  worden  deze 
kantoren op de koop toe nog verplicht om aan de Orde van Vlaamse Balies een dossier-
recht te betalen zoals vastgesteld in artikel  5.3 van datzelfde reglement hetgeen mede-
brengt dat alle kosten verbonden aan de inrichting van de interne opleiding en het cursus-
recht gedragen moeten worden door de advocatenkantoren zelf die deze cursussen organi-
seren terwijl de advocaten die geen deel uitmaken van dergelijk kantoor gratis tot deze 
cursussen toegang moeten krijgen waardoor hun een abnormaal voordeel wordt toegekend 
dat concurrentievervalsend is.

Juridische dienstverlening door de advocaat, aan wie een quasi- monopolie is toege-
kend met betrekking tot de vertegenwoordiging van de partijen voor de hoven en de recht-
banken, is van wezenlijk belang in de rechtsstaat. Een goede rechtsbedeling is niet moge-
lijk  zonder  de  correcte  uitoefening  van  het  beroep  van  advocaat.  Onafhankelijkheid, 
(on)partijdigheid, bescherming van het beroepsgeheim en het vermijden van elk belangen-
conflict  behoren tot  de essentie van het beroep.  Verzoekers betwisten  evenmin dat de 
permanente  vorming  en bijscholing een deontologische  verplichting  uitmaakt  voor  de 
advocaat.

De ordes van advocaten genieten dan ook van een ruime vrijheid bij de beoordeling van 
de noodzaak en proportionaliteit van een maatregel met het oog op het bevorderen van 
een goede praktijkuitoefening.  De negatieve  effecten op het vlak van de mededinging 
dienen evenwel afgewogen te worden met het doel dat men nastreeft. Wanneer deontolo-
gische regels redelijkerwijze noodzakelijk kunnen worden geacht om een legitieme doel-
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stelling na te streven vormen zij geen mededingingsbeperking in de zin van artikel 81.1 
EG-Verdrag of artikel 2 van de Belgische Mededingingswet, ook niet als ze schadelijke 
gevolgen hebben voor de mededinging. Daartoe is evenwel vereist dat deze maatregelen 
niet verder gaan dan ook noodzakelijk is.

Het is echter duidelijk dat artikel 3.8 van het reglement verder gaat dan noodzakelijk is. 
Zoals aangetoond onder het eerste middel, heeft de beperking opgelegd in artikel 3.8 van 
het reglement, zelfs geen uitstaans met de handhaving van de wettelijke belangen die de 
Orde van Vlaamse balies, door middel van het betrokken reglement, kan nastreven. Er is 
geen reden van algemeen belang om de erkenning van cursussen georganiseerd door een 
advocatenkantoor te onderwerpen aan de voorwaarde dat deze cursus ook gratis toeganke-
lijk zou zijn voor de advocaten die niet tot het kantoor behoren om erkend te worden. 
Immers,  het  reglement  voorziet  in  een controlemechanisme om de kwaliteit  van  deze 
cursussen te kunnen beoordelen, met name dienen de kantoren een aanvraag in te dienen 
voor de erkenning overeenkomstig artikel 5 van het reglement waarbij zij de nodige gege-
vens dienen te verstrekken die de erkenningcommissie in staat moeten stellen de kwaliteit 
ervan te beoordelen. Bovendien bepaalt artikel  5.5 dat de erkenningcommissie  te allen 
tijde de kwaliteit van de aangeboden cursus ter plaatse kan controleren. Deze maatregelen 
zijn op zich voldoende om de kwaliteit  te waarborgen.  Dat deze cursussen bovendien 
gratis toegankelijk moeten zijn voor de advocaten die niet tot het kantoor behoren houdt 
geen enkele bijkomende waarborg in voor de kwaliteit. Het volstaat te verwijzen naar het 
reglement van de Franse Orde bij de balie te Brussel om vast te stellen dat reglement geen 
dergelijke voorwaarde stelt (zie reglement van de Brusselse Franse Orde van 27 mei 2002 
inzake de permanente vorming).

De voorwaarde vervat in artikel 3.8 van het bestreden reglement kan niet noodzakelijk 
en proportioneel worden geacht. Het gaat integendeel om een disproportionele maatregel 
die verder  gaat  dan noodzakelijk  is ter verzekering  van de goede  uitoefening van  het 
beroep van advocaat. Artikel 3.8 van het bestreden reglement schendt derhalve artikel 81, 
lid 1, van het EG-Verdrag en is derhalve overeenkomstig artikel 81, lid 2, van het EG-
Verdrag van rechtswege nietig.

Volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie strekt het bepaalde in artikel 49 
van het EG-Verdrag zich ook uit tot niet-publiekrechtelijke regelingen die op collectieve 
wijze de verrichtingen van diensten beogen te regelen. Een regeling is strijdig met artikel 
49 van het EG-Verdrag wanneer hierdoor het recht van in een bepaalde lidstaat gevestigde 
dienstverrichters om diensten aan te bieden aan cliënten die in een andere lidstaat zijn 
gevestigd, beperkt wordt. Verzoeksters sub 1, 5, 6, 8 en 9 zijn advocatenkantoren waarvan 
de hoofdzetel in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd.  Zij  bieden ook diensten aan in 
België gevestigde cliënten via een bijkantoor gevestigd te Brussel.  Artikel 3.8 van het 
bestreden  reglement  brengt  evenwel  mede  dat  zodra  hun  bijkantoor  in  Brussel  of 
Antwerpen  advocaten  als  vennoten  of  medewerkers  telt  die  lid  zijn  van  de Orde van 
Vlaamse  Balies,  zij  verplicht  worden  om de  door  hen  georganiseerde  cursussen  van 
interne vorming  gratis  toegankelijk  te  maken  voor  de  advocaten  van  andere  kantoren 
indien zij de erkenning wensen te bekomen van deze cursussen. Dit houdt een belemme-
ring in van de diensten die zij via hun bijkantoren in België wensen aan te bieden aan het 
in België gevestigde cliënteel. Deze beperking van het vrij verkeer van diensten kan niet 
worden  gerechtvaardigd  om  dwingende  redenen  van  algemeen  belang,  met  name  de 
verzekering van de goede uitoefening van het beroep van advocaat in België. Artikel 3.8 
van het bestreden reglement gaat dan ook verder dan hetgeen noodzakelijk is voor de 
goede  uitoefening  van  het  beroep van  advocaat  in  België  en druist  dientengevolge  in 
tegen artikel 49 van het EG-Verdrag.

V. Beslissing van het Hof
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1. Verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst
Overwegende  dat,  overeenkomstig  artikel  501,  §3,  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek, de Orde van Vlaamse balies een verzoekschrift tot vrijwillige tussen-
komst kan indienen waarin zij nieuwe middelen kan aanvoeren gegrond op een 
bevoegdheidsoverschrijding, de strijdigheid met de wetten of de onregelmatige 
aanneming van het bestreden reglement;

Dat de bijstand van een advocaat bij het Hof niet verplichtend is voor de balie 
die op grond van artikel 501, §3, zou tussenkomen in het geding;

Dat waar de tussenkomst van een advocaat  bij  het  Hof niet verplichtend is 
gesteld  door  een  uitdrukkelijke  bepaling,  het  Hof  de  bijstand  niet  oplegt  in 
civiele zaken andere dan cassatieberoepen;

Dat het verzoek ontvankelijk is;
2. Ten gronde
Overwegende dat permanente vorming overeenkomstig artikel 1 van het regle-

ment inzake permanente vorming betekent dat de advocaat zich op regelmatige 
basis bekwaamt en bijschoolt in juridische of praktijkondersteunende materies, 
door het volgen van erkende cursussen, of het doceren of het houden van voor-
drachten, of het publiceren, in de zin van dit reglement;

Dat het reglement opsomt welke vorming kan worden beschouwd als perma-
nente vorming die punten oplevert teneinde het in artikel 2 van het reglement 
bepaalde minimum aantal punten te behalen;

Dat het reglement in artikel 3 een beperkende lijst geeft  van vormingen die 
voor de toekenning van punten in aanmerking komt en meer bepaald in artikel 
3.8 bepaalt dat een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor enkel kan 
worden erkend indien hij ook gratis toegankelijk is voor advocaten die niet tot 
het kantoor behoren;

2.1. Eerste middel 
Overwegende dat de Orde van Vlaamse Balies, krachtens artikel 495 van het 

Gerechtelijk Wetboek, voor de balies die er deel  van uitmaken en uitsluitend 
samengesteld zijn uit advocaten, de taak heeft te waken over de eer, de rechten 
en de gemeenschappelijke beroepsbelangen  van zijn leden;  dat  zij  ook initia-
tieven en maatregelen neemt die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke 
regels en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van 
de advocaat en van de rechtzoekende; dat zij betreffende die aangelegenheden 
voorstellen doet aan de bevoegde overheden;

Overwegende dat op grond van deze bepaling de Orde van de Vlaamse Balies 
een reglement heeft uitgewerkt dat er moet voor zorgen dat elke advocaat door 
een gepaste permanente vorming zou voldoen aan zijn verplichting kwaliteits-
volle diensten te verlenen;

Overwegende dat wanneer een reglement inzake permanente vorming ervan 
uitgaat  dat  een  door  een  advocatenkantoor  intern  georganiseerd  cursus  in 
aanmerking komt voor erkenning, de verplichte toegankelijkheid voor advocaten 
die niet tot het kantoor behoren, ertoe kan bijdragen dat de Orde op die manier 
een onrechtstreekse en bijkomende controle kan uitoefenen op de wijze waarop 
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voormelde cursus bijdraagt tot bedoelde permanente vorming;
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 3.8 van het bestreden reglement, de 

cursus intern georganiseerd door een advocatenkantoor enkel kan worden erkend 
indien  hij  ook  gratis  toegankelijk  is  voor  advocaten  die  niet  tot  het  kantoor 
behoren;

Dat  de  voorwaarde  van  kosteloze  toegang  voor  advocaten  die  niet  tot  het 
kantoor behoren, met het oog op het realiseren van de voormelde controle een 
kennelijk  onevenredig  middel  is;  dat  deze  doelstelling  evenzeer  zou  kunnen 
worden bereikt wanneer de toegang voor deze advocaten zou worden opgelegd 
tegen betaling van de marginale kostprijs;

Dat deze bepaling derhalve niet aantoonbaar verantwoord is voor de handha-
ving van de belangen die de wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies heeft 
toevertrouwd in artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek;

Dat  artikel  3.8  derhalve  moet  worden  vernietigd  in  zoverre  het  de  gratis 
toegang oplegt voor advocaten die niet tot het kantoor behoren;

OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verklaart artikel 3.8 van het reglement van permanente vorming, zoals goed-

gekeurd op de algemene vergadering van de Orde van Vlaamse Balies van 2 juni 
2004, nietig in zoverre het de gratis toegang oplegt voor advocaten die niet tot 
het kantoor behoren;

Laat de kosten ten laste van de Staat;

22 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Wouters en P. van Rillaer, Mechelen.

Nr. 691

1° KAMER - 22 december 2005

1º ADVOCAAT - ORDE VAN VLAAMSE BALIES - ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET 
GERMANOPHONE - TAAK - BIJSCHOLING VAN ADVOCATEN - VORM VAN DE OPLEIDING - 
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MEDEDINGINGSRECHT - BEPERKING VAN DE MEDEDINGING - VOORWAARDE

1º en 2° Bij  de uitoefening van hun bevoegdheid te waken over de bijscholing van de 
advocaten hebben de Orde van Vlaamse balies en de Ordre des barreaux francophones 
et germanophone, elk voor de balies die er deel van uitmaken, een zekere mate van 
vrijheid bij de beoordeling van de vorm van de opleiding; de appreciatie van wat nuttig is 
en  passend wordt  door  het  Hof  getoetst  op zijn  redelijkheid.  (Artt.  495,  501 en 611, 
Ger.W.)

3º en 4° De advocaten, leden van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse balies,  
zijn ondernemingen in de zin van art. 2, Mededingingswet, en het reglement vastgesteld 
door de Orde van Vlaamse balies dient te worden aangemerkt als een besluit van een 
ondernemingsvereniging1. (Art. 2  Mededingingswet)

5º en 6°  Art. 2, § 1, Mededingingswet wordt niet geschonden doordat beoefenaars van 
vrije beroepen zoals advocaten of de orde van hun balies door middel van zelfregulering 
bepaalde  beroepsregels  vastleggen  indien  deze  regels  evenredig  blijven  met  het  
nagestreefde en door de openbare overheid opgelegde doel2.

(V., in aanwezigheid van de Orde van Vlaamse  balies)

ARREST

(A.R. C.04.0434.N)

I. Vordering
De vordering strekt tot nietigverklaring van het Reglement inzake permanente 

vorming van de Orde van Vlaamse Balies aangenomen op 2 juni 2004;
De vordering luidt als volgt :
"Artikel 2 van het bestreden reglement bepaalt dat ieder advocaat de deontolo-

gische plicht heeft zich permanent te vormen. Wat permanente vorming is, wordt 
op algemene wijze gedefinieerd in artikel 1 van het bestreden reglement. Artikel 
2 bepaalt de omvang van de permanente vorming die iedere advocaat per gerech-
telijk jaar dient te realiseren aan de hand van het behalen van punten. Artikel 3 
van het bestreden reglement somt op limitatieve wijze op welke activiteiten als 
permanente vorming in aanmerking komen. Krachtens  dat artikel 3 wordt  het 
volgen van een lesuur of doceren van een cursus slechts als permanente vorming 
beschouwd indien het of hij erkend werd. Wie een cursus kan erkennen en op 
welke wijze een erkenning kan worden verkregen, wordt respectievelijk geregeld 
in artikel 4 en artikel 5 van het bestreden reglement. Artikel 6 van het bestreden 
reglement legt aan de advocaat de verplichting op jaarlijks bij de stafhouder van 
zijn balie verslag uit te brengen over het door hem gevolgde programma. Aldus 
wordt, via de tuchtrechtelijke bevoegdheden van de stafhouder, afgedwongen dat 
de advocaten van de Orde van Vlaamse Balies zich bijscholen overeenkomstig 
de in het bestreden reglement vastgelegde regels inzake permanente vorming.

De  vordering  van  eiser  tot  nietigverklaring  van  alle  bepalingen  van  het 
bestreden reglement is gesteund op de volgende twee middelen".

1 Zie Cass., 25 sept. 2003, AR C.03.0139.N, nr 456, met concl. O.M.; Y. Montangie, "Het reglement 
van  de  Orde  van  Vlaamse  balies  inzake  beroepsmatige  samenwerking  met  niet-advocaten:  een 
mededingingsrechtelijke brug te ver", R.W. 2003-2004, 961, nr 7-17.).
2 Zie H.v.J., 19 feb. 2002, C-309/99, Wouters, Jur. 2002, I-1577. 
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II. Rechtspleging voor het Hof
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guido Bresseleers heeft geconcludeerd.
III. Feiten
Op de  algemene  vergadering  van  2 juni  2004 heeft  de  Orde  van Vlaamse 

Balies het volgende reglement goedgekeurd "inzake Permanente Vorming". De 
tekst luidt als volgt :

Artikel 1. Permanente vorming betekent dat de advocaat zich op regelmatige 
basis bekwaamt en bijschoolt in juridische of praktijkondersteunende materies, 
door het volgen van erkende cursussen, of het doceren of het houden van voor-
drachten, of het publiceren, in de zin van dit reglement.

Artikel 2. Het is een deontologische plicht voor ieder advocaat zich permanent 
te vormen.

Het volgen van permanente vorming levert punten op.
Elke advocaat dient per gerechtelijk jaar minstens 16 punten te behalen.
Voor de stagiairs gelden de BUBA - lessen als permanente vorming voor de 

eerste 3 jaar van hun stage.
Indien de eerste 3 jaar aflopen in de loop van het gerechtelijk jaar of een advo-

caat  in  de  loop  van  het  gerechtelijk  jaar  heringeschreven  wordt,  wordt  het 
minimum aantal te bekomen punten pro rata bepaald.

Artikel 3.
3.1. Het volgen van een erkend lesuur levert één punt op.
3.2. Het doceren 
aan een universiteit of een instelling van het hoger onderwijs;
van een erkende cursus of een cursus gegeven in het kader van de opleiding 

van de advocaatstagiairs;
levert twee punten per uur op met een maximum van tien punten.
3.3. Het geven van een juridische lezing op academisch niveau levert  twee 

punten per lesuur op.
3.4. Het schrijven van een juridisch artikel, gepubliceerd in de rechtsliteratuur 

of een daaraan gelijkwaardige publicatie, levert tot 1.000 woorden één punt op 
en vervolgens één punt 1.000 bijkomende woorden.

3.5  Een  cursus  die  werd  erkend  hetzij  door  de  "Ordre  des  barreaux  fran-
cophones et germanophone", hetzij door een buitenlandse balie die lid is van de 
Raad van de Balies van de Europese Unie (CCBE), kan worden erkend.

Een advocaat die dergelijke cursus wenst te volgen of gevolgd heeft, kan om 
een erkenning verzoeken.

Na advies van de erkenningcommissie kan de Orde van Vlaamse Balies met 
andere balies of organisaties akkoorden tot erkenning van cursussen sluiten.

3.6 Het volgen van een regulier, decretaal erkend curriculum aan een in België 
gevestigde rechtsfaculteit en dat leidt tot het behalen van een bijkomend diploma 
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levert 32 punten op.
3.7 Het volgen van de cursus 'beroepsopleiding cassatieprocedure', georgani-

seerd door de Orde van Advocaten bij het Hof van Cassatie, levert per jaar 32 
punten op.

3.8 Een cursus georganiseerd door een advocatenkantoor kan enkel  worden 
erkend  indien  hij  ook  gratis  toegankelijk  is  voor  advocaten  die  niet  tot  het 
kantoor behoren.

Het  kantoor  dat  de  cursus  organiseert,  is  verplicht  het  dossierrecht  zoals 
vermeld in artikel 5.3 aan de Orde van Vlaamse Balies te betalen.

3.9 Een overschot van punten, met een maximum van 16 punten, kan enkel 
worden overgedragen naar het daaropvolgend gerechtelijk jaar.

3.10 De advocaat stelt vrij zijn jaarlijks vormings- en bijscholingsprogramma 
samen, met dien verstande dat het voor minstens de helft van de punten betrek-
king heeft op juridische materies.

Artikel 4.
4.1. De Orde van Vlaamse Balies richt een erkenningcommissie op.
(...)
Artikel 5.
5.1 De erkenningcommissie oordeelt welke activiteiten, bedoeld in artikel 1 

van dit reglement, worden erkend.
5.2  Zowel  de  cursusaanbieder  als  de  individuele  advocaat  kunnen  een 

aanvraag tot erkenning richten tot de erkenningcommissie.
5.3 Een aanvraag tot erkenning door de cursusaanbieder is slechts ontvankelijk 

indien hij aan de Orde van Vlaamse Balies een vergoeding heeft vereffend gelijk 
aan éénmaal het volledige inschrijvingsrecht per potentiële deelnemer, met een 
minimum van 100 euro en met een maximum van 625 euro.

Deze bepaling geldt niet voor cursussen die door de balies, samenwerkingsver-
banden tussen balies, of door de conferenties volledig zelfstandig worden geor-
ganiseerd.

5.4  Bij  de  aanvraag  tot  erkenning  van  een  cursus  dient  de  aanvrager  een 
dossier in met de verbintenis tot afgifte van aanwezigheidsattesten na controle 
van de aanwezigheid en met minstens vermelding van de volgende gegevens :

datum en plaats van de cursus;
2.  onderwerp  van  de  cursus,  desgevallend  met  titels  van  de  verschillende 

lezingen;
3. aantal uren waarvoor de erkenning wordt gevraagd;
4. identiteit van de spreker;
5. doelgroep;
6. deelnameprijs;
7. melding van het al dan niet voorhanden zijn van een syllabus ten behoeve 

van de deelnemers;
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8. de wijze waarop aan het cursusaanbod publiciteit wordt gegeven.
5.5 Bij de beslissing tot erkenning en bij de toekenning van de punten houdt de 

erkenningcommissie rekening met de kwaliteit van de cursus en de toegankelijk-
heid ervan.

De erkenningcommissie  kan  te  allen  tijde  de  kwaliteit  van  de  aangeboden 
cursus ter plaatse controleren.

5.6  De  erkenningcommissie  neemt  een  beslissing  binnen  de  maand  na  de 
aanvraag.  De erkenningcommissie  motiveert  elke afwijzing van een vraag tot 
erkenning.

5.7 De cursusaanbieder mag melding maken van de erkenning van de toege-
kende punten.

Het erkende cursusaanbod wordt opgenomen op de website van de Orde van 
Vlaamse Balies.

Artikel 6.
6.1 De advocaat dient jaarlijks, uiterlijk op 30 september volgend op het oplei-

dingsjaar, schriftelijk aan de stafhouder van zijn balie verslag uit te brengen over 
het door hem gevolgde programma, met toevoeging van de overtuigingsstukken.

6.2 De stafhouder deelt de verwerkte gegevens van zijn balie mee aan de Orde 
van Vlaamse Balies uiterlijk op 31 maart.

IV. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen.
Grieven
1.  Artikel  495,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  Orde  van 

Vlaamse Balies (onder meer) bevoegd is voor de vorming van alle advocaten behorende 
tot de balies die er deel van uitmaken. Overeenkomstig het tweede lid van artikel 495 van 
het Gerechtelijk Wetboek neemt de Orde van Vlaamse Balies initiatieven en maatregelen 
die nuttig zijn voor de opleiding en voor de behartiging van de belangen van de advocaat 
en van de rechtzoekende.  Artikel 496,  eerste lid,  van het Gerechtelijk Wetboek voegt 
daaraan toe dat met betrekking tot de bevoegdheden in artikel 495 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de Orde van Vlaamse Balies passende reglementen vaststelt.

Uit die bepalingen volgt dat, indien de Orde van Vlaamse Balies een reglement inzake 
de  vorming  van  advocaten  vaststelt,  dat  reglement  twee  fundamentele  eigenschappen 
moet bezitten :

- het moet nuttig zijn voor de opleiding van de advocaten en voor de behartiging van de 
belangen van de advocaat en van de rechtzoekende;

- het moet passend zijn.
2. Het bestreden reglement vertoont geen van die twee eigenschappen en is dan ook 

vastgesteld in strijd met de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk Wetboek en de 
omschrijving van de bevoegdheden welke die bepalingen aan de Orde van Vlaamse Balies 
toekennen.
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Opdat het bestreden reglement  als nuttig voor de opleiding van de advocaten en de 
behartiging van de belangen van de advocaat en van de rechtszoekende gekwalificeerd 
zou kunnen worden, moet het voor die doelstellingen een positieve bijdrage leveren, moet 
het  met  andere  woorden  (de  kwaliteit  van)  de  bijscholing  en  de  dienstverlening  aan 
cliënten  bevorderen.  Het  bestreden  reglement  heeft  geen  van  de  genoemde  effecten, 
minstens niet voldoende van die effecten om het vaststellen van het reglement wettig te 
verantwoorden.

2.1. Eiser is van mening dat het bestreden reglement door elke advocaat te verplichten 
bepaalde cursussen te volgen en slechts het volgen of geven van erkende cursussen te 
aanvaarden  als  vervulling  van  de deontologische  plicht  tot  bijscholing,  een verplichte 
consumptie van diensten creëert. Het is evident dat de aanbieders van diensten waarvan de 
afname gegarandeerd is doordat de consument verplicht wordt ze af te nemen, geen stimu-
lans hebben om te investeren in de kwaliteit ervan. Het bestreden reglement dreigt dan 
ook het marktmechanisme zodanig te ontwrichten dat de kwaliteit  van de aangeboden 
cursussen zal dalen. Het bestreden reglement is derhalve niet nuttig voor de opleiding van 
advocaten en hun dienstverlening ten aanzien van cliënten, maar dreigt precies het tegen-
gestelde effect te hebben.

2.2.  Zonder  het  bestreden  reglement  beschikt  een  advocaat  over  de  vrijheid  om te 
bepalen op welke wijze hij zijn plicht tot bijscholing concretiseert. Die concretisering kan 
tal  van vormen aannemen,  zoals het investeren in een bibliotheek,  zelfstudie,  ...  Door 
slechts bepaalde vormen van bijscholing als vervulling van de deontologische plicht tot 
bijscholing in aanmerking te nemen, worden efficiëntere vormen van bijscholing geëlimi-
neerd. Het verplicht volgen van erkende cursussen sluit het volgen van opleidingen uit die 
nuttig kunnen zijn en een bepaalde advocaat veel meer kunnen bijbrengen dan de erkende.

Het  bestreden  reglement  resulteert  met  andere  woorden  ook  op  die  manier  in  een 
verslechtering van de kwaliteit van de bijscholing van de advocaten en schaadt ook aldus 
de belangen van zowel advocaten als hun cliënten. Het ontneemt immers de advocaat de 
mogelijkheid vrij te bepalen op welke wijze hij zijn deontologische plicht tot bijscholing 
vervult. Die vrijheid is nochtans essentieel omdat zij iedere advocaat in staat stelt de wijze 
en vormen van bijscholing te kiezen die het best op zijn maat gesneden zijn en voor hem 
het beste resultaat opleveren. Door de advocaat in zijn vrijheid tot invulling van zijn plicht 
tot bijscholing te beperken en slechts bepaalde vormen van bijscholing te aanvaarden als 
vervulling van die plicht,  ondergraaft  het  bestreden reglement  de kwaliteit  en kan het 
bijgevolg niet als nuttig en passend voor de opleiding en de behartiging van de belangen 
van advocaten en hun cliënten worden beschouwd.

3. De door het bestreden reglement gecreëerde beperking van de vrijheid van de advo-
caat is bovendien in strijd met artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaf-
fing van het gildenwezen. Dat artikel bepaalt dat het eenieder vrijstaat naar goeddunken 
elk beroep uit te oefenen. Bijgevolg dient ieder advocaat vrij te zijn in de wijze waarop hij 
zijn  plicht  tot  bijscholing  naleeft.  Door  de  naleving  van  de  deontologische  plicht  te 
beperken tot de vraag of een aantal punten werd verzameld, sluit het bestreden reglement 
de  vrije  beroepsuitoefening  uit.  Andere  vormen  van  naleving  van  die  plicht  worden 
immers niet gehonoreerd en dreigen dan ook te verdwijnen.

Het aan banden leggen van de vrije beroepsuitoefening beïnvloedt met andere woorden 
andermaal op negatieve wijze de kwaliteit van de bijscholing en dus ook van de dienstver-
lening door advocaten. Vooral advocaten die alternatieve vormen van bijscholing hebben 
of weinig middelen hebben om bovenop de door hemzelf gekozen efficiënte investeringen 
in vorming ook nog eens de erkende cursussen te volgen, worden daardoor ernstig bena-
deeld.

Conclusie
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Het bestreden reglement is in strijd met de artikelen 495 en 496 van het Gerechtelijk 
Wetboek, evenals met artikel 7 van het decreet van 2-17 maart 1791 tot afschaffing van 
het gildenwezen en dient dan ook in zijn geheel vernietigd te worden.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming van de mededin-

ging.
Grieven
1. Krachtens artikel 2 van de gecoördineerde wet van 1 juli 1999 tot bescherming van 

de mededinging (hieronder afgekort  als Mededingingswet)  zijn verboden alle overeen-
komsten  tussen ondernemingen,  besluiten van  ondernemingsverenigingen  en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat de mededin-
ging  op  de  betrokken  Belgische  markt  of  een  wezenlijk  deel  ervan  merkbaar  wordt 
verhinderd, beperkt of vervalst.

Als onderneming in de zin van artikel  2, §1, van de Mededingingswet  wordt  iedere 
entiteit begrepen die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan 
en de wijze waarop ze wordt gefinancierd. Maakt onder andere een economische activiteit 
uit, het aanbieden van diensten op een bepaalde markt.

2. Advocaten die lid zijn van een van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse 
Balies,  bieden  op  het  vlak  van  rechtshulp  tegen  beloning  diensten  aan.  Die  diensten 
bestaan onder meer in het geven van adviezen, het redigeren van contracten en andere 
akten en de vertegenwoordiging van hun cliënten in rechte. De advocaten dragen zelf de 
risico's die met die dienstverlening gepaard gaan. Advocaten die lid zijn van een van de 
balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse Balies zijn dan ook ondernemingen in de zin 
van artikel 2, §1, van de Mededingingswet en de Orde van Vlaamse Balies is een vereni-
ging van die ondernemingen en dus een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2, 
§1, van de Mededingingswet.

Het door de Orde van Vlaamse Balies aangenomen bestreden reglement  heeft  geen 
betrekking op een kerntaak van de overheid, maar strekt er enkel toe de interne organi-
satie en de verplichtingen van het beroep te regelen op de wijze die de Orde van Vlaamse 
Balies het meest doeltreffend beschouwt voor de gemeenschappelijke  beroepsbelangen 
van  haar  leden.  Bijgevolg  komen  de  in  het  bestreden  reglement  opgenomen  regels 
volledig voor rekening van de Orde van Vlaamse Balies en betreffen zijn niet de funda-
mentele regels van het beroep. Ten aanzien van het bestreden reglement treedt de Orde 
van Vlaamse Balies dan ook niet op als een overheid, maar ten volle als een onderne-
mingsvereniging in de zin van artikel 2, §1, van de Mededingingswet.

Het bestreden reglement is dus een besluit van een ondernemingsvereniging in de zin 
van artikel 2, §1, van de Mededingingswet.

3. De hierboven nader omschreven diensten die door advocaten aangeboden worden, 
vormen onmiskenbaar een markt. Naar die dienstverlening bestaat immers een constante 
behoefte en vraag. Zij is, zeker wat de vertegenwoordiging in rechte betreft, bovendien 
niet vervangbaar door andere diensten en kan slechts in zeer beperkte mate uitgeoefend 
worden door andere beroepsgroepen.

Het bestreden reglement geldt, overeenkomstig de artikelen 488 en 498 van het Gerech-
telijk  Wetboek,  voor  alle  advocaten  die  ressorteren  onder  de  Orde  van  Advocaten  te 
Antwerpen,  Brugge,  Dendermonde,  Gent,  Hasselt,  Ieper,  Kortrijk,  Leuven,  Mechelen, 
Oudenaarde, Tongeren, Turnhout, Veurne of de Nederlandse Orde van Advocaten bij de 
balie te Brussel. Het beïnvloedt aldus in de eerste plaats de mededinging tussen de advo-
caten van de genoemde balies. Het bestreden reglement verhindert en beperkt de mede-
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dinging dan ook minstens op een wezenlijk deel van de Belgische markt van dienstverle-
ning door advocaten, met name voor dat deel van de markt waar de dienstverlening, zeker 
wat  de  vertegenwoordiging  in  rechte  betreft,  in  hoofdzaak  in  het  Nederlands  wordt 
verleend.

4. Het bestreden reglement heeft tot gevolg dat de mededinging op (een wezenlijk deel 
van) de Belgische markt van de dienstverlening door advocaten verhinderd, beperkt en 
vervalst wordt. Alle advocaten, leden van de balies aangesloten bij de Orde van Vlaamse 
Balies, worden in hun mededinging inderdaad gehinderd en beperkt door het bestreden 
reglement. Krachtens de artikelen 1 en 2 van het bestreden reglement wordt de advocaat 
immers  slechts geacht zijn deontologische plicht tot  bijscholing en vorming te hebben 
vervuld,  indien  hij  één  van  de  in  artikel  3  van  het  bestreden  reglement  vastgelegde 
vormen van permanente vorming, in de omvang vastgelegd in artikel 2 van het bestreden 
reglement, heeft gerealiseerd. De door artikel 6 van het bestreden reglement opgelegde 
rapporteringplicht  leidt  ertoe  dat  de  advocaat  die  de  door  het  bestreden  reglement 
omschreven  permanente  vorming  niet  realiseert,  zich  blootstelt  aan  tuchtrechterlijke 
vervolging en sancties. De advocaat heeft  met ander woorden geen keuzemogelijkheid 
meer en wordt door het bestreden reglement er in ieder geval toe verplicht een bepaalde in 
het bestreden reglement vastgelegde vorm van bijscholing te volgen. Andere, niet in het 
bestreden reglement opgenomen vormen van bijscholing, zoals zelfstudie of het inves-
teren in een bibliotheek,  worden  daardoor de facto  uitgesloten,  aangezien  volgens  het 
bestreden reglement op geen enkel wijze in rekening kunnen worden gebracht als vervul-
ling van de deontologische plicht tot  vorming.  Vooral voor  individueel  en in kleinere 
kantoren werkende advocaten worden die alternatieven des te meer uitgesloten doordat de 
verplichte vormen van permanente vorming alle tijd en financiële middelen inpalmen die 
zij daarvoor kunnen aanwenden.

De advocaten beschikken aldus niet langer over de nodige vrijheid om te bepalen op 
welke wijze zij hun plicht tot bijscholing vervullen, zoals die voortvloeit uit de op hen 
toepasselijke deontologie en uit de gemeenrechtelijke regelen betreffende de beroepsaan-
sprakelijkheid. Daardoor kunnen zij niet meer de voor hen meest efficiënte weg kiezen 
om een doelmatige bijscholing en vorming te realiseren en aldus de kwaliteit  van hun 
dienstverlening te optimaliseren. Bijgevolg ontneemt het bestreden reglement de advo-
caten die onder de toepassing van het reglement  vallen ten opzichte van elkaar en ten 
opzichte van de andere in België actieve advocaten een belangrijk mededingingsinstru-
ment.  Het reglement  beperkt  de technische ontwikkeling,  in ruime zin opgevat,  en de 
investeringsvrijheid van de advocaten en dient aldus als een verboden restrictieve mede-
dingingspraktijk  in  de  zin  van  artikel  2,  b),  van  de  Mededingingswet  beschouwd  te 
worden.

Door de advocaten te verplichten één of meer van de in het bestreden reglement limita-
tief opgesomde wijzen van permanente vorming te volgen die voor hen niet noodzakelijk 
de  meest  doeltreffende  zijn  om  een  kwalitatieve  bijscholing  te  garanderen,  leidt  het 
bestreden reglement er eveneens toe dat de advocaten, willen zij toch nog hetzelfde rende-
ment halen, bijkomende kosten en investeringen moeten dragen. Dat heeft uiteraard een 
weerslag op de kostprijs van de diensten die zij aanbieden. Die prijs zal, door de grotere 
investeringslast, stijgen, zonder dat, gelet op het gebrek aan efficiëntie van het door het 
bestreden  reglement  opgelegde  systeem  van  permanente  vorming,  daartegenover  een 
hogere kwaliteit kan worden geplaatst. Dat gevolg treft vooral de individueel opererende 
advocaten en de kleinere advocatenkantoren, aangezien zij een geringere financiële marge 
hebben. Het zijn precies zij die veel vaker  voor minder bemiddelde cliënten optreden, 
uitgerekend de groep cliënten die zeer gevoelig is voor een stijging van de prijs van de 
dienstverlening door de advocaat. Opnieuw moet met andere woorden vastgesteld worden 
dat de mededinging op de markt van de dienstverlening door advocaten, met name door 
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de weerslag op de prijzen van die diensten, op de merkbare wijze wordt verhinderd en 
beperkt.

Uit  wat  voorafgaat,  volgt  dat  het  bestreden reglement  een besluit  van een onderne-
mingsvereniging uitmaakt die de mededinging op de markt van de dienstverlening door 
advocaten op merkbare wijze verhindert en beperkt. Aldus is het bestreden reglement een 
verboden restrictieve mededingingspraktijk in de zin van artikel 2, §1, van de Mededin-
gingswet en is het overeenkomstig artikel 2, §2, van de Mededingingswet van rechtswege 
nietig.

5. Uit het voorgaande volgt evenzeer dat het bestreden reglement onder geen van de 
omstandigheden bedoeld in artikel 2, §3, van de Mededingingswet kan begrepen worden 
en bijgevolg niet buiten het verbod valt.

Krachtens artikel 2, §3, van de Mededingingswet kan een overeenkomstig artikel 2, §1, 
van diezelfde wet  verboden besluit  van een ondernemingsvereniging slechts buiten de 
toepassing van dat verbod vallen indien het bijdraagt tot verbetering van de productie of 
van de verdeling of tot verbetering van de technische of economische vooruitgang of de 
kleine en middelgrote ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun concurrentiepositie 
op  de  betrokken  markt  of  op  de  internationale  markt  te  verstevigen,  mits  een  billijk 
aandeel in de daaruit voortvloeiende voordelen de gebruikers ten goede komt.

Het bestreden reglement heeft geen enkel van de opgesomde positieve effecten.
Zoals hierboven werd aangetoond, is het bestreden reglement inefficiënt om een kwali-

teitsvolle bijscholing te garanderen en leidt het tot een verhoging van de kost- en afname-
prijs van de dienstverlening door advocaten. Het kan dan ook onmogelijk een bijdrage 
leveren tot het verbeteren van de productie of verdeling van door advocaten aangeboden 
diensten, noch stimuleert het de technische en economische vooruitgang.

Het bestreden reglement zal vooral een grote weerslag hebben op de concurrentiepo-
sitie van de advocaten die alleen of in kleine samenwerkingsverbanden werkzaam zijn. Zij 
beschikken immers wat de te investeren tijd en financiële middelen betreft over een gerin-
gere flexibiliteit  dan de grotere kantoren, samenwerkingsverbanden en ondernemingen. 
Aldus verstevigt het bestreden reglement de concurrentiepositie van de kleinere onderne-
mingen niet, integendeel, het leidt tot een verzwakking ervan.

Ten slotte zij nog benadrukt dat die verhindering en beperking van de mededinging 
door het bestreden reglement voor de gebruikers geen enkel voordeel meebrengt. Zoals 
hierboven uiteengezet, kan en moet de advocaat immers niet meer die vorm van bijscho-
ling kiezen die voor hem, gelet op zijn praktijk en de materies waarin hij werkzaam is, het 
meest aangewezen is om de kwaliteit van zijn dienstverlening te verbeteren. De opgelegde 
permanente vorming geeft  aan de verbruiker dus niet de minste garantie dat de aange-
zochte advocaat zich op doeltreffende wijze bijschoolde en aldus de blijvende bekwaam-
heid heeft zijn dienstverlening naar behoren uit te oefenen. Anderzijds leidt het bestreden 
reglement ertoe, zeker wanneer de betrokken advocaat de kwaliteit van zijn bijscholing 
wenst te behouden, dat de investeringskost van de advocaat, en dus ook de prijs voor zijn 
dienstverlening,  stijgt.  Aldus  zal  de  verbruiker  geconfronteerd  worden  met  stijgende 
prijzen, andermaal een negatief gevolg van het bestreden reglement voor de verbruikers.

Er moet besloten worden dat het bestreden reglement op geen enkele wijze buiten het 
toepassingsgebied van het verbod van artikel 2, §1, van de Mededingingswet valt.

6. Andere dan de in artikel 2, §3, van de Mededingingswet opgesomde redenen kunnen 
niet worden ingeroepen om het bestreden reglement te verantwoorden en het verbod van 
artikel 2, §1, van de Mededingingswet buiten toepassing te verklaren. Dat zou indruisen 
tegen de normatieve structuur van artikel 2 van de Mededingingswet. Dat artikel bepaalt 
immers zelf welke gevallen bij uitzondering niet onder het verbod van artikel 2, §1, van 
de Mededingingswet vallen. Dat gebeurt enkel en alleen in artikel 2, §3, van de Mededin-



2624 HOF VAN CASSATIE 22.12.05 - Nr. 691 

gingswet, zonder dat §1 van datzelfde artikel al kan geacht worden een beperking in te 
houden op het verbod dat die paragraaf zelf oplegt.

Bijgevolg valt een restrictieve mededingingspraktijk die in strijd is met artikel 2, §1, 
van de Mededingingswet, slechts buiten het in die bepaling geformuleerde verbod indien 
het vervuld zijn van de voorwaarden van artikel 2, §3, van de Mededingingswet wordt 
bewezen. Zoals hierboven aangetoond, is dat niet het geval voor het bestreden reglement, 
zodat iedere mogelijkheid om alsnog het bestreden reglement buiten het toepassingsge-
bied van het verbod te situeren, uitgesloten is. 

Het loutere feit dat de Orde van Vlaamse Balies de bevoegdheid heeft regelen uit te 
vaardigen waaraan de beroepsuitoefening door advocaten is onderworpen,  kan in geen 
geval ertoe leiden dat het bestreden reglement niet meer onder het verbod van artikel 2, 
§1, van de Mededingingswet valt. Slechts wanneer de regelen uitgevaardigd in uitoefe-
ning van die  bevoegdheid  noodzakelijk  zijn  om een behoorlijke  beroepsuitoefening te 
garanderen en een mededingingsbeperking inherent is aan de door die regelen beoogde 
doelstellingen, vallen zijn niet onder het verbod. Het bestreden reglement voldoet evenwel 
niet aan die voorwaarden.

In de eerste plaats is het bestreden reglement niet noodzakelijk voor de goede uitoefe-
ning van het beroep van advocaat. De plicht voor advocaten om zich op permanente wijze 
bij te scholen en aldus hun kennis te verdiepen en te actualiseren bestaat immers al, onge-
acht  een  reglement  dat  permanente  vorming  oplegt,  aangezien  ze  voortvloeit  uit  het 
gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsrecht. Dat laatste bestraft de advocaat die zich niet 
naar behoren bijschoolt en aldus een gebrekkige dienstverlening aanbiedt. Het bestreden 
reglement is dan ook niet noodzakelijk om die doelstelling te realiseren.

Het bestreden reglement is niet alleen niet noodzakelijk, het sorteert, zoals hierboven 
werd  aangetoond,  negatieve  gevolgen  en  kan  de  doelstellingen  van  een  kwalitatieve 
bijscholing en een betere dienstverlening niet bevorderen, laat staan realiseren. Bovendien 
is het niet inherent aan de betrokken doelstelling dat ze een beperking op de mededinging 
inhoudt. De doelstelling wordt immers ook gediend door regelen die in geen geval een 
beperking van de mededinging tot gevolg hebben. Opnieuw kan hierbij melding gemaakt 
worden  van  de gemeenrechtelijke  aansprakelijkheidsregelen.  Zij  leiden ertoe dat  ieder 
advocaat ertoe gehouden is zich op efficiënte wijze bij te scholen, maar leggen aan advo-
caten geen  beperkingen  op hoe dat  dient  te  gebeuren.  Aldus behoudt  de advocaat  de 
keuzevrijheid om de voor hem meest doeltreffende manier te kiezen en wordt zijn concur-
rentiepositie niet aangetast door beperkende verplichtingen.

Aangezien een beperking van de mededinging aldus niet inherent is aan de doelstelling 
op constante en kwaliteitsvolle wijze  te laten bijscholen en het bestreden reglement in 
geen geval nuttig en noodzakelijk is om die doelstelling te bereiken, valt het bestreden 
reglement  onverminderd binnen het toepassingsgebied van het in artikel  2,  §1,  van de 
Mededingingswet vastgelegde verbod.

Conclusie
Het bestreden reglement maakt een in artikel 2, §1, van de Mededingingswet bedoeld 

en verboden besluit van een ondernemingsvereniging uit, is van rechtswege nietig over-
eenkomstig  artikel  2,  §2,  van  de  Mededingingswet  en  dient  ook  nietig  verklaard  te 
worden.

V. Beslissing van het Hof
1. Verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst
Overwegende  dat,  overeenkomstig  artikel  501,  §3,  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek, de Orde van Vlaamse Balies een verzoekschrift tot vrijwillige tussen-
komst kan indienen waarin zij nieuwe middelen kan aanvoeren gegrond op een 
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bevoegdheidsoverschrijding, de strijdigheid met de wetten of de onregelmatige 
aanneming van het bestreden reglement;

Dat de bijstand van een advocaat bij het Hof niet verplicht is voor de balie die 
op grond van artikel 501, §3, zou tussenkomen in het geding;

Dat waar de tussenkomst van een advocaat bij het Hof niet verplicht is gesteld 
door een uitdrukkelijke bepaling, het Hof de bijstand niet oplegt in civiele zaken 
andere dan cassatieberoepen;

Dat het verzoek ontvankelijk is;
2. Ten gronde
2.1. Eerste middel
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 495 van het Gerechtelijk Wetboek, 

de Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des Barreaux francophone et germa-
nophone, elk voor de balies die er deel van uitmaken, de taak hebben te waken 
over  de  eer,  de  rechten  en  de  gemeenschappelijke  beroepsbelangen  van  hun 
leden; dat zij bevoegd zijn voor de juridische bijstand, de stage, de beroepsoplei-
ding van de advocatenstagiairs en de vorming van alle advocaten behorende tot 
de balies die er deel van uitmaken; dat zij initiatieven en maatregelen nemen die 
nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke regels en de loyauteit  in het 
beroep en voor de behartiging van de belangen van de advocaat en van de recht-
zoekende;

Dat, overeenkomstig artikel 496 van hetzelfde wetboek, de Orde van Vlaamse 
Balies en de Ordre des Barreaux francophone et germanophone met betrekking 
tot de bevoegdheden bepaald in artikel 495, passende reglementen vaststellen;

Overwegende  dat  overeenkomstig  artikel  501,  §1,  en  artikel  611  van  het 
Gerechtelijk Wetboek, het Hof op vordering van de belanghebbende de nietig-
verklaring van reglementen kan vorderen die door overschrijding van bevoegd-
heid zijn aangetast,  tegen de wetten indruisen of op onregelmatige wijze zijn 
aangenomen;

Overwegende dat het tot de bevoegdheid behoort van de Orde erover te waken 
dat de advocaten worden bijgeschoold; dat de Orden hierbij een zekere mate van 
vrijheid hebben bij de beoordeling van de vorm van opleiding; dat de appreciatie 
van wat nuttig is en passend voor het te bereiken doel door het Hof mag worden 
getoetst op zijn redelijkheid;

Overwegende dat het niet onredelijk is de cursussen te selecteren die de advo-
caten moeten volgen en daarover geen of een beperkte keuzevrijheid te laten aan 
de advocaat; dat de Orde op die wijze de opleiding kan sturen;

Dat verzoeker geen precieze kritiek uitoefent tegen de toegepaste selectie of 
selectiemethode maar alleen zeer algemeen kritiek uitoefent op het feit  dat de 
Orde de wijze bepaalt van opleiding;

Dat die principiële keuze door de Orde geen van de gronden van nietigheid 
oplevert;

Overwegende dat het door eiser in het middel aangevoerde artikel 7 van het 
revolutionaire decreet van 2-17 maart 1791 "portant suppression de tous les droit 
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d'aides,  de toutes les maîtrises et  jurandes et  établissement de patentes" ertoe 
strekt  de  handel  te  beschermen  tegen  administratieve  of  corporatieve  beper-
kingen;

Overwegende dat deze bepaling niet eraan in de weg staat dat de Orde van 
Vlaamse  Balies  overeenkomstig  de  haar  door  de  wetgever  in  artikel  495  en 
artikel 496 van het Gerechtelijk Wetboek toegekende bevoegdheden, de wijze 
bepaalt waarop de advocaat zijn plicht tot permanente vorming naleeft;

Dat het middel moet worden verworpen;
2.2. Tweede middel
Overwegende  dat  de  Orde  van  Vlaamse  Balies  in  het  bestreden  reglement 

inzake  permanente  vorming  heeft  gekozen  voor  het  opleggen  van  een 
programma  waarbij  aan  bepaalde  vormen  van  permanente  vorming  punten 
worden toegekend, waarvan de advocaat er jaarlijks een welbepaald minimum 
aantal moet behalen; dat daarvoor onder meer in aanmerking komen : het volgen 
van  de  door  de  Orde  erkende  cursussen,  het  geven  van  bepaalde  lessen,  het 
schrijven van bepaalde artikels;

Overwegende  dat  verzoeker  aanvoert  dat  de Orde  van  Vlaamse Balies  aan 
alternatieve  vormen zoals  individuele  studie  en  investeren  in  een  bibliotheek 
geen punten toekent en haar keuze er toe kan leiden dat kosten en investeringen 
moeten worden gedragen in zoverre het programma van de permanente vorming 
aan een advocaat niet zou voldoen; dat volgens verzoeker dit alles telkens vooral 
werkt in het nadeel van de individuele en in kleinere kantoren werkende advo-
caten;

Overwegende  dat,  krachtens  artikel  2,  §1,  van  de  Mededingingswet  alle 
besluiten van ondernemingsverenigingen verboden zijn, welke ertoe strekken of 
ten gevolge hebben dat de mededinging op de Belgische markt of op een wezen-
lijk deel ervan merkbaar wordt verhinderd, beperkt of vervalst;

Dat  het  begrip  onderneming  in  het  kader  van  het  mededingingsrecht  elke 
eenheid omvat die een economische activiteit  uitoefent,  ongeacht  haar  rechts-
vorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd;

Dat onder economische activiteit onder meer moet begrepen worden een acti-
viteit die bestaat in het aanbieden van diensten op een bepaalde markt;

Dat  advocaten,  leden  van  de  balies  aangesloten  bij  de  Orde  van  Vlaamse 
Balies,  tegen  beloning  diensten  aanbieden  op  het  gebied  van  de  rechtshulp, 
bestaande uit het geven van adviezen, het redigeren van contracten en andere 
stukken en akten alsmede de vertegenwoordiging van de cliënt in rechte, en zelf 
aan deze dienstverlening verbonden risico's dragen; dat de leden van die balies, 
aldus ondernemingen zijn in de zin van het voornoemde artikel 2;

Overwegende dat de Orde van Vlaamse balies, krachtens artikel 495 van het 
Gerechtelijk Wetboek, voor de balies die er deel van uitmaken en die uitsluitend 
samengesteld zijn uit advocaten, de taak heeft te waken over de eer, de rechten 
en de gemeenschappelijke beroepsbelangen  van zijn leden;  dat  zij  ook initia-
tieven en maatregelen neemt die nuttig zijn voor de opleiding, de tuchtrechtelijke 
regels en de loyauteit in het beroep en voor de behartiging van de belangen van 
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de advocaat en van de rechtzoekende ; dat zij betreffende die aangelegenheden 
voorstellen doet aan de bevoegde overheden;

Overwegende dat het bestreden reglement, niet rechtstreeks betrekking heeft 
op de kerntaak van de overheid, maar in hoofdzaak ertoe strekt de interne organi-
satie van het beroep te regelen op een wijze die de beroepsorganisatie zelf als de 
meest  doeltreffende  beschouwt  voor  de  gemeenschappelijke  beroepsbelangen 
van haar leden; dat het niet tot hoofdstrekking heeft de fundamentele regels van 
het beroep te bepalen ook al kan het op de handhaving van die fundamentele 
regels van het beroep een invloed hebben; dat de vastgestelde regels enkel voor 
rekening van de Orde komen;

Dat het reglement vastgesteld door de Orde van Vlaamse Balies derhalve als 
een besluit van een ondernemingsvereniging in de zin van artikel 2 van de Mede-
dingingswet dient te worden aangemerkt :

Overwegende dat  de beperkingen  die door het  bestreden  reglement  worden 
opgelegd de besteding van de middelen door de advocaat beïnvloeden en diens 
economische vrijheid beperken  in de zin van artikel  2,  §1,  van de Mededin-
gingswet; dat zij de mededinging op een wezenlijk deel van de Belgische markt 
kan beperken , nu zij geldt voor alle Vlaamse advocaten;

Overwegende dat  het  verbod neergelegd  in  artikel  2,  §1,  van de Mededin-
gingswet  evenwel  niet  onbeperkt  is  in  zaken  waarin  de  openbare  orde  moet 
worden gehandhaafd, zoals de regels die de uitoefening van het beroep van advo-
caat regelen; dat niet elke overeenkomst tussen ondernemingen of elk besluit van 
een ondernemingsvereniging die de handelingsvrijheid van de partijen of een van 
hen beperkt, automatisch onder het verbod valt; dat bij de toepassing van deze 
bepaling  op  een  concreet  geval  namelijk  in  de  eerste  plaats  rekening  moet 
worden gehouden met de algehele context waarbinnen het betrokken besluit van 
de ondernemersvereniging is genomen of zijn werking ontplooit, en meer in het 
bijzonder met de doelstellingen daarvan, welke in casu verband houden met de 
noodzaak om de regels vast te stellen inzake organisatie, bekwaamheid, deonto-
logie,  toezicht  en  aansprakelijkheid,  die  aan  de eindgebruikers  van juridische 
diensten  de  nodige  garantie  van  integriteit  en  ervaring  bieden  en  een  goede 
rechtsbedeling verzekeren; dat vervolgens moet worden onderzocht of de daaruit 
voortvloeiende  gevolgen  voor  de  mededinging  inherent  zijn  aan  deze  nage-
streefde doeleinden;

Dat hieruit volgt dat artikel 2, §1, van de Mededingingswet niet geschonden 
wordt  doordat  vrije  beroepsbeoefenaren  zoals  advocaten  of  de  Orde  van hun 
balies door middel van zelfregulering bepaalde beroepsregels vastleggen indien 
deze regels evenredig blijven met het nagestreefde en door de openbare overheid 
opgelegde doel;

Overwegende dat het bestreden reglement er toe strekt er over te waken dat 
alle  advocaten  aan  hun  verplichting  tot  permanente  vorming  voldoen;  dat  de 
Orde van Vlaamse Balies daartoe een objectief controlemechanisme heeft uitge-
werkt dat gebaseerd is op het vooraf toekennen van punten aan bepaalde vormen 
van permanente vorming;

Dat de noodgedwongen keuze voor bepaalde vormen van permanente vorming 
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die met het oog op het vooraf toekennen van punten moet worden gemaakt, niet 
uitsluit dat een advocaat binnen de limitatief opgesomde wijzen van permanente 
vorming  deze  vorming  vindt  die  voor  zijn  rendement  passend  is;  dat  meer 
bepaald het bestreden reglement daartoe in artikel 3 voorziet in de erkenning van 
doceren van lessen, geven van een juridische lezing of schrijven van juridische 
artikels waarbij geen enkele beperking wordt opgelegd inzake het onderwerp; dat 
ook wat  de te  erkennen  wijzen van  permanente  vorming betreft  geen  enkele 
rechtsmaterie  wordt  uitgesloten  en  artikel  5.2.  van  het  bestreden  reglement 
uitdrukkelijk voorziet dat ook de individuele advocaat een aanvraag tot erken-
ning kan richten tot de erkenningcommissie;

Dat aldus, anders dan verzoeker aanvoert, het niet vaststaat dat het bestreden 
reglement in geen geval nuttig en noodzakelijk is om de advocaat op constante 
en kwaliteitsvolle wijze te laten bijscholen;

Overwegende dat uit die elementen volgt dat het reglement in zijn geheel een 
mededingingsbeperking  oplegt  in  de  zin  van  artikel  2,  §1,  van  de  Mededin-
gingswet, die redelijk verantwoord is voor de handhaving van de belangen die de 
wetgever aan de Orde van Vlaamse Balies heeft toevertrouwd in artikel 495 van 
het Gerechtelijk Wetboek;

Dat het middel moet worden verworpen;
OM DIE REDENEN,
HET HOF,
Verwerpt de vordering;
Laat de kosten ten laste van eiser, met uitzondering van de kosten van vrijwil-

lige tussenkomst die ten laste blijven van de Orde van Vlaamse Balies.

22 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Bresseleers, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. van Eeckhoutte en P. van Rillaer, Mechelen. 

Nr. 692

1° KAMER - 22 december 2005

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTERLIJKE INSTANTIE - 
ORGANIEKE ONPARTIJDIGHEID - ORDE VAN ARCHITECTEN - RAAD VAN DE ORDE - RECHTSKUNDIG 
BIJZITTER - BEGRIP

2º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - TUCHTZAKEN - RAAD VAN DE ORDE - RECHTSKUNDIG BIJZITTER - RECHT OM 
HOGER BEROEP AAN TE TEKENEN - ORGANIEKE ONPARTIJDIGHEID - BEGRIP

1º en 2° De organieke onpartijdigheid van een rechtsprekend orgaan, zoals een raad van 
de Orde van architecten is niet bestaanbaar met een stelsel waarin een lid ervan, zoals  
een  rechtskundig  bijzitter,  het  recht  heeft  om  hoger  beroep  in  te  stellen  tegen  de  
beslissing ervan; het is zonder belang in dit verband dat dit lid alleen een raadgevende 
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stem heeft1. (Artt. 6.1, EVRM en 26, vierde lid, Architectenwet)

(G. T. ORDE VAN ARCHITECTEN)

 

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd :
 

De Raad van beroep van de orde van Architecten heeft eiser een sanctie van vier maanden 
schorsing opgelegd, om de waardigheid van het beroep als architect in het gedrang te 
hebben gebracht door in onderaanneming van een aannemer te hebben gewerkt, in 
omstandigheden waar zijn onafhankelijkheid werd aangetast.

(...)

In zijn  derde middel voert eiser aan dat het feit dat de rechtskundige bijzitter van de 
raad van de orde aanwezig was en deelnam aan de beraadslagingen en ook hoger beroep 
tegen  elke  beslissing in  tuchtzaken  kon  instellen,  zijn  recht  op een onafhankelijke  en 
onpartijdige rechtbank en zijn recht van verdediging schond.

Het bestaan van een rechtskundige bijzitter in de tuchtorganen van de beroepsorden met 
gelijke rollen en taken wordt in verschillende wetten voorzien, met name betreffende de 
geneesheren, de veeartsen, de apothekers en de architecten2. 

Uw arrest van  24 december 1993 besliste dat de magistraat-assessor van de provinciale 
raad van de geneesheren slechts een raadgevende stem heeft en niet mede beslist en dat 
hij aldus geen rechter is en niet gewraakt kan worden. In zijn conclusie vóór uw arrest 
besloot  de  toenmalige  advocaat-generaal  DE  SWAEF :  “Bij  herhaling  heeft  het  Hof 
beslist dat de functie van magistraat-assessor in de provinciale raad geen wettige reden 
oplevert om eraan te twijfelen dat over de tuchtzaak regelmatig  kan worden geoordeeld 
(…) Ook de omstandigheid dat hem het recht van hoger beroep is toegekend tegen de 
beslissing van de provinciale raad doet hieraan geen afbreuk.”3.

Uw arrest van 1 april 20044 heeft uw rechtspraak bevestigd inzake de wraking van een 
rechtskundig bijzitter van de orde van architecten.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(…) 
Ik concludeer tot de verwerping.
 

ARREST

(A.R. D.04.0021.N)

1 Zie concl. van het O.M.
2 Zie art. 21, lid 1, van het K. B. nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren; 
art. 21, lid 1, van het K. B. nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde der apothekers; art. 17, 
lid 1, van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen; art. 26, lid 4 van 
de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten.  
3 Cass.,  24 december 1993, AR 8110, nr 550, met  conclusie A.-G. DE SWAEF, betreffende de 
wraking van de magistraat-assessor van de provinciale raad van de Orde van Geneesheren en erin 
geciteerde referenties. Zie ook: “Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden; toetsing van de 
wettelijkheid  door  het  Hof  van  Cassatie”,  rede  uitgesproken  door  de  Heer  Jean  du  JARDIN, 
Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op 1 sept.2000, Verslag van het Hof van Cassatie 2000, 
159-261 (247).
4 Cass., 1 april 2004, AR D.03.0009.N, nr 177.
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I. Bestreden beslissing
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  beslissing,  op  27  oktober  2004 

gewezen door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Neder-
lands als voertaal.

II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Greta Bourgeois heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 46 van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van architecten;
- de artikelen 2 en 783, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele  vrijheden,  goedgekeurd bij  Wet van 13 mei 
1955;

- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De raad van beroep van de Orde van architecten verklaart het hoger beroep van eiser 

dat  er  in  hoofdorde  toe strekt  eiser  te  horen vrijspreken  van  de tenlastelegging  zoals 
bewezen verklaard in de sententie van de raad van de Orde van architecten te Limburg 
van 26 januari 2004, desgevallend en voor zover de inhoud van de brief van G. nog twij-
fels zou overlaten omtrent de werkelijke verhouding en de werkelijke afspraken tussen de 
bouwpartners, ambtshalve een getuigenverhoor te bevelen van de heer G. en de heer P., al 
dan niet in confrontatie met elkaar en met eiser, minstens in de meest ondergeschikte orde 
voor zover toch bij onmogelijkheid zou worden vastgesteld dat de tenlastelegging geheel 
of gedeeltelijk bewezen is, de opgelegde tuchtstraf te herleiden, rekening houdende met 
verzachtende  omstandigheden  van de zaak en met  het  gunstige  verleden  van eiser  en 
alsdan vast te stellen dat er geen aanleiding bestaat voor de tuchtstraf van schorsing en 
een lagere tuchtstraf is aangewezen onder de vorm van een waarschuwing of ten hoogste 
een afkeuring, ongegrond op basis van de volgende overwegingen :

"Architect  G.  (eiser)  merkt  op  dat  de  zittingsbladen  en/of  eensluidend  verklaarde 
uittreksels van de notulen van de zittingen van de Raad van 24 februari 2003, 27 oktober 
2003, 1 december 2003 en 26 januari 2004, zoals deze zich in het dossier bevinden, niet 
ondertekend werden.

Het  is  juist  dat  de  voor  eensluidend verklaarde  uittreksels  uit  de  notulen van  deze 
vergaderingen niet ondertekend werden en dat de echtheid (te dezen de overeenstemming 
tussen het uittreksel en het origineel) niet kan gecontroleerd worden aan de hand van de 
stukken die zich in het dossier bevinden.

Gelet op het feit dat uitdrukkelijk vermeld werd dat het slechts om 'uittreksels'  gaat 
moet het origineel wel bestaan spijts stuk 15 van het dossier dat architect G. (eiser) over-
legt (waaruit  zou moeten blijken dat er zich geen enkel document van het dossier nog 
bevindt op de zetel van de Provinciale Raad).

Hoe dan ook volstaat het niet erop te wijzen dat de genoemde stukken niet ondertekend 
werden om te besluiten tot de nietigheid van de procedure. Uiteindelijk beklaagt architect 
G. (eiser) er zich alleen over dat op de kwestieuze stukken geen melding werd gemaakt 
van de zittingsincidenten die zich voordeden en ook geen melding werd gemaakt van alle 



Nr. 692 - 22.12.05 HOF VAN CASSATIE 2631 

door hem (eiser) neergelegde stukken.
De afwezigheid van deze vermeldingen in de notulen tast evenwel de geldigheid van de 

procedure niet aan. De leden van de raad die over de gegrondheid van de tuchtvervolging 
hebben moeten oordelen hebben immers  het  verloop van  de zittingen  meegemaakt  en 
waren aldus op de hoogte  van de incidenten die zich desgevallend bij de behandeling 
hebben voorgedaan. Niet is aangetoond dat de vermelding ervan in de notulen van aard is 
geweest hun beoordeling te beïnvloeden.

Ook heeft de raad bij het beraad kennis kunnen nemen van alle stukken van het dossier 
van architect G. (eiser) dat trouwens als stuk 26 aan het dossier werd toegevoegd en dat 
zich hierin nog steeds bevindt.

Ook desbetreffend is niet aangetoond hoe de rechten van architect G. (eiser) miskend 
werden door de niet vermelding van de neerlegging van zijn dossier in de notulen".

Grieven
1.  Artikel  46 van  de Wet  van  26 juni  1963 schrijft  de  ondertekening voor  van  de 

notulen van de raden van de Orde en van de nationale raad van de Orde door de voorzitter 
en, naargelang het geval, door de secretaris of de twee secretarissen.

De ondertekening van de beslissing genomen door een tuchtrechtelijk college heeft tot 
doel het  bestaan van de beslissing te bevestigen  en de inhoud ervan te legaliseren en 
maakt om die reden een substantiële vormvereiste van de beslissing uit welke is voorge-
schreven op straffe van nietigheid.

2. De raad van beroep van de Orde van architecten stelt vast dat de voor eensluidend 
verklaarde uittreksels uit de notulen van de vergaderingen van de Raad van de Orde van 
architecten van de provincie Limburg van 24 februari 2003, 27 oktober 2003, 1 december 
2003 en 26 januari 2004 niet ondertekend werden en dat de echtheid, hetzij de overeen-
stemming tussen het uittreksel en het origineel van de notulen, niet kan worden nagegaan 
aan de hand van de stukken die zich in het dossier bevinden.

De raad van beroep overweegt verder dat, gelet op het feit dat uitdrukkelijk vermeld 
wordt dat het slechts uittreksels betreft, het origineel ervan wel moet bestaan niettegen-
staande het stuk 15 van eiser waaruit zou moeten blijken dat er zich geen enkel document 
uit het dossier meer bevindt op de zetel van de Provinciale Raad.

Volgens de raad van beroep volstaat de niet ondertekening van de genoemde stukken 
echter niet om te besluiten tot de nietigheid van de procedure omdat eiser zich in essentie 
enkel zou beklagen over de niet vermelding hierin van zittingsincidenten en alle door hem 
neergelegde stukken en eiser bovendien niet zou aantonen in welke mate zijn rechten hier-
door werden miskend.

Met deze overwegingen en vaststellingen oordeelt de raad van beroep van de Orde van 
architecten in wezen dat niet kan worden nagegaan of de substantiële vormvereiste van de 
ondertekening van de notulen geëerbiedigd werd, maar het gebrek aan ondertekening hoe 
dan ook van geen belang is omdat  eiser in essentie enkel het ontbreken van bepaalde 
vermeldingen in notulen aanklaagt.

3. Uit deze overwegingen kon de raad van beroep van de Orde van Architecten niet 
naar recht afleiden dat de procedure gevoerd voor de raad van de Orde van architecten 
van de provincie Limburg en de op grond daarvan uitgesproken sententie van 27 januari 
2004, welke de raad van beroep bevestigt met overname van de motieven, niet aangetast 
zijn door nietigheid en het recht van eiser op een eerlijk,  tegensprekelijk en openbaar 
proces niet werd geschonden, nu de raad van beroep in de bestreden sententie zelf vast-
stelt dat de uittreksels van de notulen niet ondertekend werden en de eerbiediging van de 
substantiële en op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvereiste van de onderteke-
ning van de originele notulen niet kan worden gecontroleerd omdat deze uit het dossier 
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zijn verdwenen (schending van artikel 46 van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van 
de Orde van architecten, de artikelen 2 en 783, lid 3, van het Gerechtelijk Wetboek en van 
de artikelen 1 en 6.1 van het  Verdrag van 4 november  1950 tot  bescherming van de 
rechten van de mens en de fundamentele  vrijheden,  goedgekeurd bij  Wet van 13 mei 
1955). In zoverre aan eiser ingevolge het ontbreken van de originelen van de notulen uit 
het  dossier  tevens  de  mogelijkheid  werd  ontnomen  om  de  regelmatigheid  van  deze 
notulen te verifiëren, schendt de bestreden sententie tevens het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 148 en 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 21, §1, 25 en 46, lid 1, lid 3 en lid 5, van de Wet van 26 juni 1963 tot 

instelling van de Orde van architecten;
- de artikelen 2, 779, lid 1, 780, lid 1, 2°, 3° en 5°, 780, lid 2, 782 en 783 van het 

Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1 en 6, 1, van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele  vrijheden,  goedgekeurd bij  Wet van 13 mei 
1955;

- het algemeen rechtsbeginsel "non bis in idem".
Aangevochten beslissingen
De raad van beroep van de Orde van architecten verklaart het hoger beroep van eiser 

dat  er  in  hoofdorde  toe strekt  eiser  te  horen vrijspreken  van  de tenlastelegging  zoals 
bewezen verklaard in de sententie van de raad van de Orde van architecten te Limburg 
van 26 januari 2004, desgevallend en voor zover de inhoud van de brief van G. nog twij-
fels zou overlaten omtrent de werkelijke verhouding en de werkelijke afspraken tussen de 
bouwpartners, ambtshalve een getuigenverhoor te bevelen van de heer G. en de heer P., al 
dan niet in confrontatie met elkaar en met eiser, minstens in de meest ondergeschikte orde 
voor zover toch bij onmogelijkheid zou worden vastgesteld dat de tenlastelegging geheel 
of gedeeltelijk bewezen is, de opgelegde tuchtstraf te herleiden, rekening houdende met 
verzachtende  omstandigheden  van de zaak en met  het  gunstige  verleden  van eiser  en 
alsdan vast te stellen dat er geen aanleiding bestaat voor de tuchtstraf van schorsing en 
een lagere tuchtstraf is aangewezen onder de vorm van een waarschuwing of ten hoogste 
een afkeuring, ongegrond op basis van de volgende overwegingen :

"Na behandeling heeft de raad op de zitting van 20 november 2003 de zaak in beraad 
genomen.

Zoals blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van 1 december 2003 werd 
op die datum beraadslaagd over de tuchtvervolging tegen architect G. (eiser) en kwamen 
de leden van de raad tot een beslissing (zes maanden schorsing), hetgeen genoteerd werd 
in de notulen.

De beslissing werd uitgesproken op de zitting van 26 januari 2004 en januari vastge-
legd in een sententie van dezelfde datum.

Onterecht gaat architect G. (eiser) ervan uit dat er zodoende twee 'beslissingen' bestaan. 
Er bestaat immers slechts één beslissing, deze die werd uitgesproken op 26 januari 2003. 
De vermelding dat op 1 december 2003 de raad tot een beslissing is gekomen duidt er 
alleen op dat de raad toen bij de vereiste meerderheid besloten heeft dat de betichting 
bewezen was en dat die bepaalde tuchtsanctie moest worden opgelegd. Deze 'beslissing' 
heeft evenwel geen waarde bij gebreke aan formele uitspraak.

De middelen die architect G. (eiser) uit voorgaande feiten afleidt zijn dan ook onge-
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grond.
Dat de tuchtsanctie genomen werd met de vereiste meerderheid van twee derden van de 

raad blijkt uit de bewoordingen van de behoorlijk ondertekende sententie van 26 januari 
2004.

Hetzelfde geldt voor wat betreft de uitspraak in openbare zitting.
De omstandigheid dat architect G. (eiser) niet in kennis werd gesteld van de datum van 

de  zitting  waarop  uitspraak  zou  worden  gedaan  houdt  geen  schending  in  van  art.  6 
EVRM. Ook in dat verband kan slechts worden vastgesteld dat architect G. (eiser) niet 
aanduidt waarin zijn rechten van verdediging geschonden werden".

Grieven
1.  Luidens  artikel  2  van  het  Gerechtelijk  Wetboek zijn  de in  dat  wetboek  gestelde 

regels in beginsel van toepassing op alle rechtsplegingen, inclusief deze voor tuchtrechte-
lijke organen.

De met redenen omklede beslissing in tuchtzaken van een provinciale raad van de Orde 
van architecten dient op straffe van nietigheid te worden genomen met de vereiste twee 
derden meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden (artikel 21, §1, en artikel 46, 
lid 1 en lid 5, Wet tot instelling van de Orde van architecten ; artikel 779, lid 1, en 780, lid 
1, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek). De tuchtstraf lastens een lid van de Orde van archi-
tecten wordt uitgesproken in openbare zitting (artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedge-
keurd bij Wet van 13 mei 1955; artikel 148 en 149 gecoördineerde Grondwet). De beslis-
sing dient bovendien te worden ondertekend door de leden van de raad die ze hebben 
uitgesproken en dient de bij wet voorgeschreven vermeldingen te bevatten (artikel 46, lid 
3, Wet tot instelling van de Orde van architecten; 780, lid 1, 2° en 5°, 780, lid 2, 782 en 
783  van  het  Gerechtelijk  Wetboek).  De  beslissing  wordt  vervolgens  onmiddellijk  bij 
aangetekende brief aan de partij en aan de nationale raad betekend (artikel  25 Wet tot 
instelling van de Orde van architecten ).

2. Na te hebben vastgesteld dat uit de notulen van de vergadering van de raad van 1 
december 2003 blijkt dat de leden van de raad op die datum bij de vereiste meerderheid 
beslisten  dat  de  betichting  bewezen  was  en  een  tuchtsanctie  van  zes  maanden  moest 
worden  opgelegd  aan eiser,  oordeelt  de raad van beroep van de Orde van architecten 
achtereenvolgens dat deze beslissing bij gebrek aan formele uitspraak zonder waarde is en 
enkel de sententie uitgesproken op de daaropvolgende openbare zitting van 26 januari 
2004 als beslissing over de grond van de zaak kan gelden waarbij uit de bewoordingen 
van deze sententie bovendien blijkt dat de tuchtsanctie met de vereiste meerderheid werd 
genomen en in openbare zitting werd uitgesproken.

Met deze vaststellingen en overwegingen oordeelt  de raad van beroep in wezen dat 
door de raad van de Orde van architecten van de provincie Limburg tijdens de vergade-
ring van 1 december 2003 wel beslist werd over de tenlastelegging en de aangewezen 
tuchtstraf  maar  deze  beslissing  bij  gebrek  aan  formele  uitspraak  geen  waarde  als 
tuchtsanctie kan hebben en de eigenlijke sanctie werd uitgesproken op de daaropvolgende 
zitting  van  26  januari  2004,  zodat  geen  sprake  zou  zijn  van  twee  achtereenvolgende 
beslissingen over de grond van de zaak. Uit de sententie van 26 januari 2004 leidt de Raad 
van beroep tevens af dat de tuchtsanctie met de vereiste meerderheid werd opgelegd en in 
openbare zitting werd uitgesproken.

3. De raad van beroep kon uit deze vaststellingen en overwegingen niet wettig afleiden 
dat de beslissing genomen tijdens de vergadering van 1 december 2003 geen beslissing 
over de grond van de zaak betreft op grond van de enkele vaststelling dat deze beslissing 
op die datum niet formeel werd uitgesproken,  aangezien de formele uitspraak van een 
beslissing in tuchtzaken een afzonderlijke op straffe van nietigheid voorgeschreven vorm-
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vereiste  uitmaakt  waaraan  de tuchtsanctie moet  voldoen zodat het gebrek aan formele 
uitspraak enkel invloed kan hebben op de geldigheid van de beslissing doch niet op de 
aard daarvan als tuchtsanctie (schending van de artikelen 1 en 6.1 van het Verdrag van 4 
november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955, de artikelen 148 en 149 van de gecoördi-
neerde Grondwet en artikel  21, §1, Wet 26 juni 1963). Door op deze enkele grond te 
oordelen dat de raad van de Orde van architecten van de provincie Limburg zich geen 
twee maal over de tenlastelegging en aan eiser op te leggen tuchtstraf heeft uitgesproken, 
schendt de raad van beroep eveneens het non bis in idem-beginsel.

Nu de raad van beroep uit de vaststellingen niet wettig kon afleiden dat de beslissing 
van  1  december  2003  geen  tuchtsanctie  betreft  doch  een  beslissing  zonder  waarde 
uitmaakt bij gebrek aan formele uitspraak, konden zij hieruit evenmin wettig afleiden dat 
de beslissing over de tenlastelegging en tuchtstraf in openbare zitting en met de vereiste 
meerderheid werd uitgesproken alsook met eerbiediging van alle overige vormvereisten 
evenals de bij wet voorgeschreven vermeldingen en kennisgeving aan de betrokkene, nu 
de raad van beroep deze beslissing integraal afleidt uit het bestreden oordeel dat enkel de 
sententie van 26 januari 2004 als enige beslissing over de grond van de zaak dient te 
voldoen  aan  deze  wettelijke  vereisten  en  uit  de  notulen  van  de  vergadering  van  1 
december 2003 niet blijkt  dat de op die zitting genomen beslissing aan deze vereisten 
voldoet, waardoor de raad van beroep de beslissingen van 1 december 2003 en 26 januari 
2004 bevestigt met overname van de motieven en zich aldus de nietigheid van deze beslis-
singen eigen maakt (schending van de artikelen 1 en 6.1 van het Verdrag van 4 november 
1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedge-
keurd bij Wet van 13 mei 1955, de artikelen 148 en 149 van de gecoördineerde Grondwet, 
de artikelen 779, lid 1, 780, lid 1, 2°, 3° en 5°, 780, lid 2, 782 en 783 van het Gerechtelijk 
Wetboek en de artikelen 21, §1, 25, 46, lid 1, lid 3 en lid 5, Wet van 26 juni 1963 tot 
instelling van de Orde van Architecten ).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele  vrijheden,  goedgekeurd bij  Wet van 13 mei 
1955;

- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging;
- het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van wapens tussen partijen.
Aangevochten beslissingen
De raad van beroep van de Orde van architecten verklaart het hoger beroep van eiser 

dat  er  in  hoofdorde  toe strekt  eiser  te  horen vrijspreken  van  de tenlastelegging  zoals 
bewezen verklaard in de sententie van de raad van de Orde van architecten te Limburg 
van 26 januari 2004, desgevallend en voor zover de inhoud van de brief van G. nog twij-
fels zou overlaten omtrent de werkelijke verhouding en de werkelijke afspraken tussen de 
bouwpartners, ambtshalve een getuigenverhoor te bevelen van de heer G. en de heer P., al 
dan niet in confrontatie met elkaar en met eiser, minstens in de meest ondergeschikte orde 
voor zover toch bij onmogelijkheid zou worden vastgesteld dat de tenlastelegging geheel 
of gedeeltelijk bewezen is, de opgelegde tuchtstraf te herleiden, rekening houdende met 
verzachtende  omstandigheden  van de zaak en met  het  gunstige  verleden  van eiser  en 
alsdan vast te stellen dat er geen aanleiding bestaat voor de tuchtstraf van schorsing en 
een lagere tuchtstraf is aangewezen onder de vorm van een waarschuwing of ten hoogste 
een afkeuring, ongegrond op basis van de volgende overwegingen :

"De middelen die architect G. (eiser) in conclusies ontwikkelt over de aanwezigheid 
van de rechtskundig bijzitter in de raad en diens rol in het procesverloop en in de besluit-
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vorming gaan er aan voorbij dat deze rechtskundig bijzitter deel uitmaakt van het rechts-
college dat de raad vormt zodat de vergelijking met de rechtspraak in verband met de 
aanwezigheid en de rol van het Openbaar Ministerie in de behandeling voor het Hof van 
Cassatie (of voor de gewone rechtbanken) onterecht is.

De omstandigheid dat de rechtskundig bijzitter slechts een raadgevende stem heeft staat 
de vaststelling niet in de weg dat hij deel uitmaakt van de raad zelf.

Zijn deelname aan het beraad, met raadgevende stem, is dan ook niet strijdig met art. 6 
EVRM.

De onpartijdigheid van de rechtskundig bijzitter wordt  niet  in het gedrang gebracht 
door het recht dat hem bij art. 26 Wet van 26 juni 1963 werd toegekend om hoger beroep 
aan te tekenen tegen de sententies van de raad waarvan hij deel heeft uitgemaakt.

Daarbij gaat architect G. (eiser) er onterecht van uit dat de rechtskundig bijzitter een 
'tegenpartij'  voor  hem is.  Het is  immers  niet  de taak van de rechtskundig bijzitter die 
zitting neemt in de raad die over de tuchtvervolgingen uitspraak doet te zorgen voor de 
tuchtrechtelijke vervolging van de architect".

Grieven
1. Conform de artikelen 12 en 13, van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van de 

Orde  van  architecten  wordt  elke  raad  van  de  Orde  bijgestaan  door  een  rechtskundig 
bijzitter met  raadgevende  stem.  De raad van  de Orde kan slechts geldig beraadslagen 
indien de voorzitter of de ondervoorzitter en twee derden van de leden aanwezig zijn en 
indien hij bijgestaan wordt door de in artikel 12 bedoelde rechtskundig bijzitter of plaats-
vervangend rechtskundig bijzitter (artikel 16 van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling 
van de Orde van architecten ).

De rechtskundig bijzitter kan bovendien, net zoals de nationale raad en de betrokkene 
hoger beroep instellen tegen elke beslissing in tuchtzaken van de raad, ook deze beslis-
singen  waarvan  hij  de  beraadslaging  vooraf  met  raadgevende  stem heeft  bijgewoond 
(artikel 26, lid 4, van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van architecten ).

2. Op grond van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 
1955, dat eveneens geldt in tuchtzaken, heeft eenieder bij het vaststellen van zijn burger-
lijke rechten en verplichtingen recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn 
zaak door een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie die bij wet is ingesteld.

3. Na te hebben vastgesteld dat de rechtskundig bijzitter de beraadslagingen van de raad 
van de Orde bijwoont met raadgevende stem en tevens over de mogelijkheid beschikt om 
desgevallend tegen de daaropvolgende beslissing van de betrokken raad hoger beroep in 
te stellen, oordeelt de raad van beroep dat de aanwezigheid en bijstand bij de beraadsla-
ging van de rechtskundig bijzitter niet strijdig is met het beginsel van artikel 6 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-
mentele vrijheden, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955, omdat de rechtskundig bijzitter 
deel uitmaakt van de raad zelf en hij niet als tegenpartij kan worden beschouwd aangezien 
het volgens de raad van beroep niet zijn taak is om te zorgen voor de tuchtrechtelijke 
vervolging van de betrokken architect.

4. De raad van beroep kon op grond van deze overwegingen niet wettig oordelen dat de 
aanwezigheid en deelname van de rechtskundig bijzitter bij de beraadslagingen van de 
raad van de Orde waarvan hij deel uitmaakt  geen schending inhoudt van het recht op 
behandeling van de zaak door een onafhankelijke en onpartijdige instantie, nu uit artikel 
26, lid 4, van de Wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van architecten blijkt dat 
de  rechtskundig  bijzitter  de  beslissing  waarvan  hij  de  beraadslaging  met  raadgevende 
stem bijwoonde vervolgens tegen de betrokken architect in hoger beroep aanhangig kan 
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maken waardoor hij in deze beroepsprocedure de hoedanigheid van tegenpartij verkrijgt 
in relatie tot de betrokken architect (schending van de artikelen 1 en 6.1 van het Verdrag 
van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 alsook van het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging en de gelijkheid van wapens tussen partijen).

4. Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de 

rechten van de mens en de fundamentele  vrijheden,  goedgekeurd bij  Wet van 13 mei 
1955;

- het algemeen rechtsbeginsel van het recht op verdediging.
Aangevochten beslissingen
De raad van beroep van de Orde van architecten verklaart het hoger beroep van eiser 

dat  er  in  hoofdorde  toe strekt  eiser  te  horen vrijspreken  van  de tenlastelegging  zoals 
bewezen verklaard in de sententie van de raad van de Orde van architecten te Limburg 
van 26 januari 2004, desgevallend en voor zover de inhoud van de brief van G. nog twij-
fels zou overlaten omtrent de werkelijke verhouding en de werkelijke afspraken tussen de 
bouwpartners, ambtshalve een getuigenverhoor te bevelen van de heer G. en de heer P., al 
dan niet in confrontatie met elkaar en met eiser, minstens in de meest ondergeschikte orde 
voor zover toch bij onmogelijkheid zou worden vastgesteld dat de tenlastelegging geheel 
of gedeeltelijk bewezen is, de opgelegde tuchtstraf te herleiden, rekening houdende met 
verzachtende  omstandigheden  van de zaak en met  het  gunstige  verleden  van eiser  en 
alsdan vast te stellen dat er geen aanleiding bestaat voor de tuchtstraf van schorsing en 
een lagere tuchtstraf is aangewezen onder de vorm van een waarschuwing of ten hoogste 
een afkeuring, ongegrond op basis van de volgende overwegingen :

"De betichting maakt  gewag van 'projecten'  en heeft  aldus niet  enkel  betrekking op 
voornoemd appartementsgebouw te Erps-Kwerps.

Wel merkt architect G. (eiser) terecht op dat de betichting onnauwkeurig geformuleerd 
werd  aangezien  met  betrekking  tot  de  bouwwerken  gerealiseerd  in  de  verkaveling  te 
Herent (bouw van 9 woningen),  NV D. (groep Pelsmaekers)  niet  optrad als bouwheer 
maar slechts als verkavelaar van de gronden.

De werkelijke bouwheren waren de kopers van de percelen die er zich toe verbonden te 
bouwen met aannemer G..

In zijn brief aan het Bureau van de Orde dd. 2 sept. 2002 (stuk 15) erkent architect G. 
(eiser) dat het ter zake gaat om een dossier van de BVBA G. en dat hij (eiser) zijn ereloon 
aan G. factureerde en ook door deze betaald werd.

Ter zitting van de raad van beroep heeft architect G. (eiser) in dat verband toegelicht 
dat hij (eiser) eerst een overeenkomst maakte met de kandidaat bouwers en een vooront-
werp  opstelde  in  functie  van  hun  verlangens  waarna  de  kandidaat  bouwers  konden 
beslissen om op basis hiervan verder te werken dan wel af te zien van hun bouwplannen 
(hetgeen volgens architect G. (eiser) enkel malen ook gebeurd is), in welk geval hij (eiser) 
hun ereloon voor het voorontwerp aanrekende.

Het was na de beslissing van de kandidaat bouwers om verder te werken dat zij een 
overeenkomst afsloten met aannemer G. waarin ook het ereloon van architect G. (eiser) 
reeds begrepen was, ereloon dat hem (eiser) ook betaald werd door G..

Aldus  is  bewezen  dat  architect  G.  (eiser)  in  feite  optrad  in  opdracht  van  G.,  de 
aannemer. Onterecht tracht hij (eiser) de zaken zo voor te stellen als ware G. de bouw-
heer. Het is immers duidelijk dat de overeenkomst die de bouwheren afsloten met G. geen 
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koop-verkoop is maar een aannemingsovereenkomst.
In het licht hiervan is het dan ook aannemelijk dat architect G. (eiser), in strijd met de 

werkelijkheid, aparte overeenkomsten met betrekking tot zijn opdracht liet tekenen door 
de bouwheren zoals D. beweert en zoals bevestigd wordt door makelaar L. in een docu-
ment van 5 april 2002.

De betichting, in zover betrekking hebbend op de handelwijze van architect G. (eiser) 
in verband met de bouwwerken (9) op de verkaveling te Herent is dan ook gegrond. Door 
zich rechtstreeks door de aannemer te laten betalen heeft hij (eiser) zijn onafhankelijkheid 
prijs gegeven.

Een  schorsing  van  4  maanden  is  passend  rekening  houdend  met  de  gedeeltelijke 
gegrondheid  van  de  betichting  en  de  ernst  van  de  feiten"  (bladzijde  5-6  bestreden 
sententie).

Grieven
1. Eenieder heeft bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen het 

recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, 
door  een  onafhankelijk  en  onpartijdige  rechterlijke  instantie  die  bij  wet  is  ingesteld 
(artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de 
mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955).

Het recht op een eerlijk proces, dat ook in tuchtzaken geldt, impliceert tevens dat de 
rechtsonderhorige kennis heeft van de precieze feiten die hem ten laste worden gelegd en 
over de mogelijkheid beschikt hiertegen zijn verweermiddelen aan te voeren.

2. De raad van beroep stelt vast dat de betichting welke verwijst naar projecten van de 
bouwheer D. onnauwkeurig was aangezien D. met betrekking tot de 9 bouwwerken gerea-
liseerd in de verkaveling te Herent niet als bouwheer maar enkel als verkavelaar optrad, 
en  verklaart  de  betichting  vervolgens  gegrond  in  zoverre  zij  betrekking  had  op  het 
optreden van eiser in verband met de bouwwerken op de verkaveling te Herent.

Met  deze  overwegingen  en  vaststelling  oordeelt  de  raad  van  beroep  in  wezen  dat, 
hoewel de betichting onnauwkeurig was in zoverre zij verwijst naar projecten van bouw-
heer D. terwijl deze enkel voor het project van het appartementsgebouw te Erps-Kwerps 
optrad als bouwheer en niet met betrekking tot de negen woningen op de verkaveling te 
Herent,  deze onnauwkeurigheid  geen  schending  van  artikel  6  van  het  Verdrag van  4 
november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij-
heden, goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 en het daarin vervatte recht op een eerlijk 
proces oplevert en er bijgevolg niet aan in de weg staat dat de raad van beroep dit onder-
deel van de tenlastelegging bewezen verklaart en vervolgens op basis hiervan een tucht-
straf van 4 maanden schorsing oplegt.

3. Uit de vaststellingen en overwegingen van de raad van beroep blijkt dat de tenlaste-
legging enkel verwijst naar projecten waarvoor de NV D. als bouwheer optrad en de NV 
D. in het project binnen de verkaveling te Herent enkel tussenkwam als verkavelaar.

De  raad  van  beroep  kon  de  tenlastelegging  in  zoverre  zij  verwijst  naar  de  negen 
woningen te Herent, bijgevolg niet met overname van de motieven uit de sententie van 26 
januari 2004 van de raad van de Orde van de provincie Limburg waardoor de raad van 
beroep zich deze beslissing eigen maakt, bewezen verklaren zonder miskenning van het 
recht op een eerlijk proces en het algemeen rechtsbeginsel van het recht op verdediging nu 
deze  tenlastelegging  enkel  verwijst  naar  projecten  waarvoor  de  NV D.  als  bouwheer 
optrad en blijkens de vaststellingen van de raad van beroep onnauwkeurig werd geformu-
leerd (schending van de artikelen 1 en 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot 
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, goedgekeurd bij 
Wet van 13 mei 1955 en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht op verdediging).
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IV. Beslissing van het Hof
Derde middel
(...)
2. Middel zelf
Overwegende dat, krachtens artikel 6, 1, van het EVRM, eenieder bij het vast-

stellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen recht heeft op een eerlijke 
en openbare behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie die bij wet is ingesteld;

Dat de organieke onpartijdigheid niet bestaanbaar is met een stelsel waarin een 
lid van een rechtsprekend orgaan het recht heeft om hoger beroep in te stellen 
tegen de beslissing van dat orgaan;

Dat het in dit verband zonder belang is dat dit lid alleen een raadgevende stem 
heeft;

Overwegende dat elke raad van de Orde krachtens artikel 12 van de wet van 
26 juni 1963, wordt bijgestaan door een rechtskundig bijzitter met raadgevende 
stem die bij de beraadslaging moet aanwezig zijn; dat de rechtskundig bijzitter 
krachtens artikel 26, vierde lid, van de wet van 26 juni 1963 over de mogelijk-
heid  beschikt  om hoger  beroep  in  te  stellen  tegen  de  beslissing van  de  raad 
waarvan hij deel heeft uitgemaakt;

Dat die toestand niet verenigbaar is met de eisen van het EVRM;
Overwegende dat de raad van beroep oordeelt dat de beroepen beslissing niet 

nietig  is  omdat  de  onpartijdigheid  van  de  rechtskundig  bijzitter  niet  in  het 
gedrang wordt gebracht door het recht dat hem wordt toegekend tegen de beslis-
sing van de raad waarvan hij deel heeft uitgemaakt hoger beroep aan te tekenen 
en hieruit afleidt dat er geen reden is aan te nemen dat de raad zelf niet onafhan-
kelijk en onpartijdig is;

Dat de raad van beroep aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
OM DIE REDENEN
HET HOF,
Vernietigt de bestreden beslissing;
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 

vernietigde beslissing;
Veroordeelt verweerster in de kosten.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde raad van beroep van de Orde 

van de architecten met het Nederlands als voertaal;

22 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter; de h. Verougstraete, voorzitter  – Verslag-
gever: mevr. Bourgeois – Andersluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Nelissen Grade en Geinger.
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Nr. 693

1° KAMER - 23 december 2005

OVEREENKOMST — EINDE - OVEREENGEKOMEN ONTBINDING - UITWERKINGEN

Wanneer de partijen overeenkomen de tussen hen bestaande overeenkomst te beëindigen,  
heeft die ontbinding in de regel gevolgen voor de toekomst, maar, bij ontstentenis van 
een  andersluidende  overeenkomst  tussen  de  partijen,  moeten  de  provisies  die  zijn 
gestort  met  het  oog  op  de  toekomstige  uitvoering  van  de  overeenkomst,  worden 
teruggestort1 (Art. 1134, tweede lid, B.W.).

(C. T. L.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0631.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 10 juni 2003 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
II. Rechtspleging voor het Hof
Afdelingsvoorzitter Philippe Echement heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
Eiser voert een middel aan :
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1134, tweede lid, en 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- het artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen en redenen
Het arrest veroordeelt eiser om aan verweerder het bedrag van 12.394,68 euro (500.000 

BEF) te betalen, vermeerderd met de interest vanaf 1 oktober 1997. Het beslist aldus op 
alle gronden die hier geacht worden volledig weergegeven te zijn, en meer bepaald op de 
volgende gronden :

"Er  moet worden vastgesteld dat tussen 1 april 1995,  dag waarop de verkoop werd 
gesloten en het voorschot werd betaald, en 5 november 1996, datum van de factuur betref-
fende de doorverkoop van het toestel - waarvan (verweerder) op de hoogte werd gebracht 
na de aanmaning van september 1997 om het voorschot terug te betalen -, de verkoper de 
koper nooit heeft medegedeeld dat het verkochte voorwerp ter beschikking stond en hem 
a fortiori nooit heeft aangemaand om het vliegtuig in bezit te nemen en het saldo van de 
prijs te betalen.

De omstandigheid dat (eiser) het vliegtuig dat (aan verweerder) had toebehoord aldus 
heeft doorverkocht, ofschoon hij nooit werd aangezocht om het in bezit te nemen, en a 
fortiori daartoe nooit werd aangemaand, toont aan dat de overeenkomst overeenkomstig 
artikel 1134, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek met wederzijdse toestemming was 
herroepen, daar geen van de partijen om de uitvoering van de oorspronkelijke overeen-
komst had verzocht. Aangezien de partijen overeengekomen zijn de verkoop niet te laten 
doorgaan, moet het betaalde voorschot worden terugbetaald, ook al toont (eiser) niet aan 

1 Zie DE PAGE H.:  Traité élémentaire de droit civil belge, II, 3e ed., 1964, p. 816, nr 813 en 848; 
VATINET R.: Le mutuus dissensus, Rev. Trim. Dr. Civ., 1987, 252.
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dat een specifieke regeling is overeengekomen zowel voor de terugbetaling van het voor-
schot als voor de vergoeding van zijn eventuele schade".

Grieven
Krachtens artikel 1134, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek heeft de ontbinding van 

een overeenkomst  door  de wederzijdse  toestemming van  de partijen in  de regel  geen 
terugwerkende  kracht.  Wanneer  een  van  de  partijen  na  die  ontbinding  de  teruggave 
vordert van een ter uitvoering van de overeenkomst gedane betaling, moet zij derhalve, 
met toepassing van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerech-
telijk Wetboek, overeenkomstig de door de wet toegestane bewijsmiddelen, bewijzen dat 
haar medecontractant met die teruggave heeft ingestemd, aangezien de wettelijke regels 
inzake bewijs niet alleen van toepassing zijn op de totstandkoming maar ook op het teniet-
gaan van de verbintenissen.

Doordat het arrest dat als bewezen aanneemt dat "de partijen overeengekomen (zijn) de 
verkoop niet te laten doorgaan", zegt dat "het betaalde voorschot moet worden terugbe-
taald, ook al toont (eiser) niet aan dat een specifieke regeling is overeengekomen zowel 
voor  de  terugbetaling  van  het  voorschot  als  voor  de  vergoeding  van  zijn  eventuele 
schade", verplicht het eiser in strijd met de wet ertoe een bewijs te leveren dat hij niet 
dient te leveren (schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek) en miskent het de gevolgen van de ontbinding in der minne 
van  de  overeenkomsten  (schending  van  artikel  1134,  tweede  lid,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

IV. Beslissing van het Hof
Overwegende dat, wanneer krachtens artikel 1134, tweede lid, van het Burger-

lijk Wetboek, de partijen overeenkomen de tussen hen bestaande overeenkomst 
te beëindigen, die ontbinding in de regel enkel gevolgen heeft voor de toekomst; 
dat  evenwel,  bij  ontstentenis  van een andersluidende  overeenkomst  tussen de 
partijen, de provisies die zijn gestort met het oog op de toekomstige uitvoering 
van de overeenkomst, moeten worden teruggestort;

Overwegende  dat  het  arrest,  door  te  vermelden  dat,  "aangezien  de  partijen 
overeengekomen zijn de verkoop niet te laten doorgaan, het betaalde voorschot 
moet worden terugbetaald, ook al toont [eiser] niet aan dat een specifieke rege-
ling is overeengekomen zowel voor de terugbetaling van het voorschot als voor 
de  vergoeding  van  zijn  eventuele  schade",  zijn  beslissing  naar  recht  verant-
woordt;

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

23 december 2005 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever; de h. Echement, afdelings 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Draps.
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1° KAMER - 23 december 2005

PAND - HANDELSZAAK - BORGTOCHT. BANK - KREDIET AAN EEN DERDE - GELDIGHEID

Een handelszaak kan niet in pand worden gegeven als zekerheid voor een borgtocht die 
aan een bank is verleend voor het door haar aan een derde verstrekte krediet.  (Art. 7, 
Wet 25 okt. 1919; Art. 2, K.B. 12 feb. 1936)

(T. e.a. T. CBC BANK n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0613.F)

I. Bestreden beslissing
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 25 juni 2004 is gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
II. Rechtspleging voor het Hof
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
III. Middelen
De eisers voeren twee middelen aan :
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
het artikel  7 van de wet  van 25 oktober  1919 betreffende het inpandgeven van een 

handelszaak, het endossement en het in pand geven van de factuur alsmede de aanvaar-
ding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen, waarvan de 
titel is gewijzigd door het koninklijk besluit nr. 282 van 30 maart 1936 (zoals die wet van 
kracht was voor de wijziging ervan bij artikel 132, 1°, van de wet van 22 maart 1993 op 
het statuut en het toezicht op de kredietinstellingen);

het artikel 2 van het koninklijk besluit van 12 februari 1936 betreffende de toelating 
van  kredietinstellingen,  gemachtigd  om beroepskrediet  te  verstrekken  ten bate  van  de 
kleine burgerij in handel en nijverheid (voor de opheffing van dat koninklijk besluit na de 
wijziging van artikel 7 van voormelde wet van 25 oktober 1919 door artikel 132, 1°, van 
voormelde wet van 22 maart 1993).

Aangevochten beslissingen en redenen
Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  "(verweerster),  bij  akte  van  18  maart  1991,  aan 

(eiseres sub 6) een aanvullende kredietopening van 20 miljoen frank heeft toegestaan op 
voorwaarde dat zij (haar) handelszaak in eerste rang in pand zou geven tot waarborg van 
de betaling van alle bedragen die zij haar uit welken hoofde ook verschuldigd was of 
verschuldigd zou zijn; dat genoemd pand dezelfde dag werd ingeschreven op het hypo-
theekkantoor te Charleroi; dat (verweerster) trouwens op 23 september 1992 ermee heeft 
ingestemd de kredieten die zij aan de naamloze vennootschap Marci Frais International 
had  verstrekt  te  brengen  op  33.495.660  BEF in  plaats  van  op  24.495.660  BEF,  mits 
(eiseres sub 6) zich met name hoofdelijk en ondeelbaar borg zou stellen tot beloop van 
9.000.000 BEF; dat die borgtocht bij akte van 9 september 1993 werd aangevuld met een 
borgtocht van 11.000.000 BEF; dat de naamloze vennootschap Marci Frais International 
failliet verklaard werd op 3 november 1993"; dat verweerster, na eiseres sub 6 te hebben 
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aangemaand om haar het bedrag van die borgtochten te betalen, dat pand deed verkopen; 
dat, aangezien een conflict was gerezen tussen verweerster en de tot bindendverklaring 
van  het  arrest  opgeroepen  partij,  die  zelf  een  schuldvordering  op  eiseres  sub 6  bezat 
wegens kredieten die zij haar had verstrekt tegen de inpandgeving van haar handelszaak, 
de  opbrengst  van  de verkoop van  de handelszaak in  consignatie  werd  gegeven  tot  de 
uitspraak over het tussen beide banken bestaande geschil.

Het  bestreden  arrest  beslist  vervolgens  dat  de  door  eiseres  sub 6  ten voordele  van 
verweerster in pand gegeven handelszaak een geldige waarborg vormt voor de verbintenis 
die zij heeft aangegaan om zich jegens verweerster borg te stellen voor de verbintenissen 
van de naamloze vennootschap Marci Frais International.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende redenen :
(1) "Artikel 8 van de akte van kredietopening met inpandgeving van de handelszaak, 

die door (verweerster) en (eiseres sub 6) op 18 maart 1991 is ondertekend, vermeldt dat 
het pand strekt tot voldoening van alle schuldvorderingen die (verweerster) op de krediet-
neemster bezit wegens de op dezelfde dag toegestane kredietopening 'en bovendien tot 
betaling van  alle  andere  sommen  die  de kredietneemster  'haar  uit  welken  hoofde  ook 
verschuldigd was of verschuldigd zou zijn' (...). De zekerheden kunnen krachtens artikel 
1130, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek gesteld worden tot waarborg van voorwaar-
delijke of toekomstige schulden, met als enig voorbehoud dat zij bepaald of bepaalbaar 
zijn op het ogenblik van de zekerheidstelling (...). Te dezen dekte het pand, blijkens de 
uitdrukkelijke bewoordingen van de overeenkomst, op het ogenblik van de tegeldemaking 
ervan alle sommen die (eiseres sub 6) 'uit welke hoofde ook" aan (verweerster) verschul-
digd was, met inbegrip van de verbintenissen die zij jegens (verweerster) had aangegaan 
in haar hoedanigheid van borg van Marci Frais International".

(2) "De wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak 
bevat geen andere beperking dan die bedoeld in artikel 7, namelijk dat het pand op een 
handelszaak enkel kan worden gegeven aan banken of kredietinrichtingen,  die door de 
regering toegelaten zijn en zich, voor dat soort verrichtingen onderwerpen aan de voor-
waarden vereist door het besluit van toelating. Het aldus bedoelde toelatingsbesluit is niet 
het voormelde besluit van 12 februari 1936, maar wel, te dezen, het koninklijk besluit van 
17 maart 1958 dat (verweerster) de vergunning heeft gegeven om kredietverrichtingen te 
doen op een handelszaak.  Het  is  dus zonder  belang dat  het  koninklijk  besluit  van 12 
februari 1936 de borgtochtverrichtingen niet heeft opgenomen in de opsomming van de 
kredietverrichtingen. Enerzijds wordt niet gepreciseerd dat die opsomming beperkend is 
en,  anderzijds,  kan  een  koninklijk  besluit  de  draagwijdte  van  een  wet  niet  beperken. 
Bovendien  zou  het  onverantwoord  zijn  dat  een  handelszaak  wel  in  pand  zou  mogen 
worden gegeven voor aval maar niet voor borgstelling". 

Grieven
Voornoemde  wet  van  25 oktober  1919 heeft  de  inpandgeving  van  een handelszaak 

ingevoerd teneinde de kredietverstrekking aan kooplui te vergemakkelijken, door hen in 
staat te stellen hun handelszaak aan daartoe erkende banken en kredietinstellingen in pand 
te geven zonder het bezit ervan te verliezen.

Artikel  7  van  die  wet  bepaalt  dat  "het  pand op een handelszaak enkel  kan  worden 
gegeven aan banken of kredietinrichtingen, door de Regering toegelaten en zich, voor dat 
soort verrichtingen, onderwerpende aan de voorwaarden vereist door het besluit van toela-
ting".

Het  in  dat  artikel  bedoelde "besluit  van  toelating"  is  het  koninklijk  besluit  van  12 
februari  1936  betreffende  de  toelating  van  kredietinrichtingen,  gemachtigd  tot  het 
verstrekken van beroepskrediet ten bate van de kleine burgerij in handel en nijverheid, en 
niet het individuele besluit tot toelating van de bank of de kredietinstelling. Dat besluit 
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van 12 februari 1936 somt de administratieve verplichtingen op die de banken en krediet-
instellingen moeten nakomen op het ogenblik dat zij om de toelating verzoeken (artikel 1) 
en achteraf (artikelen 3 en 4); artikel 2 van dat besluit beperkt trouwens de verrichtingen 
die door de inpandgeving van een handelszaak kunnen worden gewaarborgd : "de krediet-
verrichtingen op handelszaken behelzen, buiten de voorschotten, ook de kredietopeningen 
of voorschotten in lopende rekening, het discontokrediet, het accept-krediet en de verrich-
tingen op aval".

Op straffe van die bepaling elke betekenis te ontnemen, moet worden aangenomen dat 
de daarin gegeven opsomming beperkend is.

Uit voormeld artikel 2 volgt dat een erkende bank zich een handelszaak in pand kan 
doen geven tot zekerheid van een door haar verstrekt krediet, zoals een avalkrediet voor 
een wissel die door de kredietnemer op een derde is getrokken, maar niet tot zekerheid 
van een borgtocht die de eigenaar van de handelszaak aan die bank heeft verstrekt tot 
zekerheid van het door de bank aan een derde verstrekt krediet.

Derhalve heeft het bestreden arrest niet wettig kunnen beslissen dat de door eiseres sub 
6 aan verweerster in pand gegeven handelszaak een geldige waarborg was voor de verbin-
tenis die eiseres sub 6 heeft aangegaan om zich jegens verweerster borg te stellen voor de 
verbintenissen  van  een  derde,  de  naamloze  vennootschap  Marci  Frais  International 
(schending van beide in het middel aangewezen bepalingen).

IV. Beslissing van het Hof
1. Eerste middel
Overwegende dat artikel 7 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het 

inpandgeven van een handelszaak, het endossement van de factuur, alsmede de 
aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leve-
ringen, zoals het op de feiten van toepassing was, bepaalt dat het pand op een 
handelszaak enkel kan worden gegeven aan banken of kredietinrichtingen, door 
de Regering toegelaten en zich, voor dat soort verrichtingen, onderwerpende aan 
de voorwaarden vereist door het besluit van toelating;

Overwegende dat  artikel  2 van het  koninklijk besluit  van 12 februari  1936 
betreffende de toelating van kredietinrichtingen, gemachtigd om beroepskrediet 
te verstrekken ten bate van de kleine burgerij in handel en nijverheid, zoals het 
van  toepassing  was  op  de  feiten,  bepaalde  dat  de  kredietverrichtingen  op 
handelszaken, buiten de voorschotten, ook de kredietopeningen of voorschotten 
in lopende rekening, het discontokrediet, het accept-krediet en de verrichtingen 
op aval behelsden;

Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat een handelszaak niet in pand kan 
worden gegeven als zekerheid voor een borgtocht die aan een bank is verleend 
voor het door haar aan een derde verstrekte krediet;

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster aan eiseres sub 6 verschil-
lende  kredietopeningen  heeft  toegestaan  tegen  de  inpandgeving  van  haar 
handelszaak en dat  zij  bovendien andere voorschotten heeft  verstrekt  aan een 
zekere vennootschap Marci Frais International tegen de hoofdelijke en ondeel-
bare borgtocht van eiseres sub 6; dat de vennootschap Marci Frais International 
werd failliet verklaard; dat verweerster, aangezien zij van eiseres sub 6 de beta-
ling van haar borgtocht niet verkreeg,  bewarend beslag heeft  gelegd op de in 
pand gegeven handelszaak die vervolgens verkocht werd; 
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Dat het arrest, door de inpandgeving van de handelszaak te aanvaarden als een 
geldige waarborg voor de betwiste borgtocht, voormelde bepalingen schendt; 

En overwegende dat de vernietiging van de beslissing betreffende dat pand de 
vernietiging tot gevolg heeft van de daaruit voortvloeiende beslissing waarbij het 
bestreden vonnis wordt gewijzigd in zoverre het een deskundige aanwijst alvo-
rens uitspraak te doen over de onderscheiden vorderingen tot schadevergoeding 
ten laste van verweerster;

De overige grieven :
Overwegende dat er geen grond bestaat tot onderzoek van het tweede middel 

dat niet tot ruimere cassatie kan leiden; 
En overwegende dat het arrest bindend moet worden verklaard voor de voor 

het Hof te dien einde opgeroepen partij; 
OM DIE REDENEN,
HET HOF
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat het pand de litigieuze 

borgtocht waarborgt en het bestreden vonnis wijzigt dat een deskundige aanwijst 
alvorens uitspraak te doen over de verschillende vorderingen tot schadevergoe-
ding ten laste van verweerster; 

Verklaart het arrest bindend voor de naamloze vennootschap Fortis Bank;
Beveelt  dat  van het  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant van de 

gedeeltelijk vernietigde beslissing; 
Houdt  de  kosten  aan  en  laat  de  uitspraak  daaromtrent  over  aan  de  feiten-

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

23 december 2005 – 1° kamer –  Voorzitter;  de h.  Echement,  afdelingsvoorzitter  – 
Verslaggever:  mevr.Matray –  Gelijkluidende conclusie  van de h.  de Koster,  advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. Kirkpatrick en T'Kint.


	Nr. 637 - 1.12.05
	Nr. 638 - 1.12.05
	Nr. 639 - 1.12.05
	Nr. 640 - 1.12.05
	Nr. 641 - 1.12.05
	Nr. 642 - 5.12.05
	Nr. 643 - 6.12.05
	Nr. 644 - 6.12.05
	Nr. 645 - 6.12.05
	Nr. 646 - 6.12.05
	Nr. 647 - 6.12.05
	Nr. 648 - 6.12.05
	Nr. 649 - 6.12.05
	Nr. 650 - 6.12.05
	Nr. 651 - 6.12.05
	Nr. 652 - 7.12.05
	Nr. 653 - 7.12.05
	Nr. 654 - 9.12.05
	Nr. 655 - 9.12.05
	Nr. 656 - 9.12.05
	Nr. 657 - 9.12.05
	Nr. 658 - 9.12.05
	Nr. 659 - 12.12.05
	Nr. 660 - 12.12.05
	Nr. 661 - 12.12.05
	Nr. 662 - 12.12.05
	Nr. 663 - 12.12.05
	Nr. 664 - 12.12.05
	Nr. 665 - 13.12.05
	Nr. 666 - 13.12.05
	Nr. 667 - 13.12.05
	Nr. 668 - 13.12.05
	Nr. 669 - 13.12.05
	Nr. 670 - 13.12.05
	Nr. 671 - 13.12.05
	Nr. 672 - 14.12.05
	Nr. 673 - 14.12.05
	Nr. 674 - 14.12.05
	Nr. 675 - 14.12.05
	Nr. 676 - 14.12.05
	Nr. 677 - 14.12.05
	Nr. 678 - 15.12.05
	Nr. 679 - 16.12.05
	Nr. 680 - 16.12.05
	Nr. 681 - 16.12.05
	Nr. 682 - 20.12.05
	Nr. 683 - 20.12.05
	Nr. 684 - 20.12.05
	Nr. 685 - 20.12.05
	Nr. 686 - 21.12.05
	Nr. 687 - 21.12.05
	Nr. 688 - 22.12.05
	Nr. 689 - 22.12.05
	Nr. 690 - 22.12.05
	Nr. 691 - 22.12.05
	Nr. 692 - 22.12.05
	Nr. 693 - 23.12.05
	Nr. 694 - 23.12.05



