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Nr. 189

3° KAMER - 3 april 2006

1º DERDENVERZET - BESLISSING OP DERDENVERZET - RECHTSMIDDELEN - HOGER BEROEP - 
POLITIERECHTBANK - ONTVANKELIJKHEID

2º HOGER BEROEP — ALLERLEI - BESLISSING OP DERDENVERZET - POLITIERECHTBANK - 
ONTVANKELIJKHEID

3º DERDENVERZET - BESLISSING OP DERDENVERZET - RECHTSMIDDELEN - HOGER BEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID - WAARDE VAN HET GESCHIL

4º HOGER BEROEP — ALLERLEI - BESLISSING OP DERDENVERZET - ONTVANKELIJKHEID - 
WAARDE VAN HET GESCHIL

5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - BURGERLIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID - MOGELIJKE BETROKKENHEID VAN DERDEN - HEROPENING VAN HET DEBAT OM 
DERDEN IN HET GEDING TE BETREKKEN

1º en 2° Het op derdenverzet gewezen vonnis waarbij de politierechtbank uitspraak doet  
over een vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, wordt in laatste 
aanleg gewezen. (Artt. 616, 617, eerste lid en 1131, Ger.W.)

3º en 4° De waarde van het geschil na derdenvezet wordt gemeten aan het nadeel dat de 
verzetdoende partij beweert te hebben geleden ingevolge de bestreden beslissing; de 
geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen van de aanleg. 
(Artt. 557 tot 562, 618, eerste lid, 619 en 1131, Ger.W.)

5º Het vereiste van onafhankelijkheid en onpartijdigheid alsook de partijautonomie komen 
niet in het gedrang wanneer de rechter inzake burgerlijke aansprakelijkheid wijst op de 
mogelijke betrokkenheid van derden en de heropening van het debat beveelt om aan de 
partijen  de  mogelijkheid  te  bieden om derden in  het  geding  te  betrekken.  (Art.  297, 
Ger.W.)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Justitie T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0079.N – C.04.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is in de zaak C.04.0079.N gericht tegen een vonnis, op 13 

november 2001 na derdenverzet gewezen door de Politierechtbank te Leuven.
Het cassatieberoep is in de zaak C.04.0080.N gericht tegen een vonnis, op 7 

mei  2003  in  hoger  beroep  gewezen  door  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg 
Leuven.

De beide zaken zijn bij beschikking van de voorzitter van 23 februari 2006 
verwezen naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
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A. Zaak C.04.0079.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 297 en 811 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de onafhankelijkheid van de rechter;
- het algemeen rechtsbeginsel houdende de onpartijdigheid van de rechter.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis:
"(...)
Verklaart  het  derdenverzet  van  (eiser)  opzichtens  (eerste  verweerder)  en  (tweede 

verweerster) onontvankelijk doch ongegrond.
Wijst deze eis af (...)",
op grond van de motieven:
"2.  Huidig derden verzet van (eiser) is gericht  tegen het tussenvonnis  van 27 maart 

2001 en beoogt het teniet doen van dit vonnis voor zover er recht gesproken wordt ten 
aanzien van het orgaan van (eiser).

a) Betreffende het orgaan van (eiser):
In  de  motivering  van  het  bestreden  tussenvonnis  wordt  wel  degelijk  enkele  malen 

gewag gemaakt van en wellicht zelfs kritiek geuit op 'het parket'.
Ook achten dezelfde motieven van het tussenvonnis het mogelijk dat de schadelijder 

over  een  bijkomende  vorderingsgrond  tegen  de  verantwoordelijke  van  het  parket  kan 
beschikken.

Een  orgaan  van  (eiser)  werd  derhalve  in  het  bestreden  tussenvonnis  wel  degelijk 
vernoemd.

b) Betreffende het rechtspreken ten aanzien van dit orgaan 
Voormelde  vermeldingen  in  de  motieven  van  het  tussenvonnis  kunnen  geen  recht-

spreken inhouden.
Het beschikkende gedeelte beperkt zich tot het heropenen van de debatten teneinde de 

schadelijder de mogelijkheid te bieden bijkomende mogelijke aansprakelijken in de zaak 
te betrekken.

Men ziet niet in hoe in dit tussenvonnis recht gesproken werd ten aanzien van een derde 
in het algemeen en ten aanzien van (eiser) in het bijzonder.

3. De bedoeling van een derden verzet is om t.a.v. een derde de opheffing te bekomen 
van de tegenstelbaarheid van het gezag van gewijsde, waarmee een gerechtelijke beslis-
sing niet alleen tussen partijen maar ook opzichtens derden bekleed is.

a) Met betrekking tot het beschikkend gedeelte van het tussenvonnis:
Ook hier geldt nochtans als regel dat dit gezag van gewijsde zich in principe alleen 

uitstrekt tot wat in het beschikkend gedeelte van het vonnis beslist werd.
Er is in casu geen enkele reden om de schadelijder het recht te ontnemen zich te richten 

tot (eiser) als mogelijke bijkomende verantwoordelijke.
b) Met betrekking tot de motieven van het tussenvonnis:
1.  Ten  overvloede  moet  vastgesteld  worden  dat  evenmin  in  de  motieven  van  het 

bestreden tussenvonnis enige passage terug te vinden is waardoor de rechten van (eiser) 
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zouden kunnen benadeeld zijn.
2.  Overigens  verduidelijkt  (eiser)  ook niet  wat  men precies  in het  tussenvonnis  wil 

betwisten.
Wanneer men de motieven van het tussenvonnis gedetailleerd onderzoekt, dan blijkt 

t.a.v. van de onderscheiden passages:
2.1) 'Uit de nieuw overgelegde stukken blijkt dat er in de nog nuttige tijd geen bijko-

mende onderzoeken door het parket werden verricht.
Bijgevolg gebeurde er blijkbaar, gedurende meer dan 13 maanden, met het parketdos-

sier  helemaal  niets  tussen  de  datum waarop  het  aanvankelijk  procesverbaal,  met  alle 
verklaringen eraan gehecht, ontvangen werd (14 januari 1998) en de datum van sepone-
ring (18 januari 1999), tenzij de ontvangst van de brief van OMOB van 24 februari 1998 
houdende een vraag om afschrift te mogen nemen.

Bovendien oordeelde het parket,  bij de motivering van zijn sepo-beslissing,  dat een 
schadeverwekkend verkeersongeval met vluchtmisdrijf slechts een beperkte maatschappe-
lijke weerslag had (brief van het parket van 11 december 2000)'.

Dat het hier gaat om onbetwistbare materiële gegevens;
2.2) 'Vooreerst staan een dergelijke handelswijze en beslissing in schril contrast met het 

streng strafbeleid  van  de wetgever,  maar  ook met  de rechtspraak van  de politierecht-
banken,  die hoge geldboeten  dienen uit  te  spreken in  dossiers van  vaak slechts lichte 
aanrijdingen en die bijkomend rijverbod opleggen juist omwille van het maatschappelijk 
onaanvaardbaar karakter van een vluchtmisdrijf'.

Dat men niet inziet welke kritiek op deze vaststelling mogelijk zou zijn.
2.3) 'Bovendien heeft het parket, door zulk een lange tijd te laten verstrijken alvorens 

aan de verzekeraar  OMOB te  antwoorden,  bij  deze  laatste  de schijn  verwekt  dat  het 
onderzoek voortduurde, terwijl de aanhoudende inertie integendeel tot het resultaat geleid 
heeft dat verder nuttige onderzoeken onmogelijk werden.

Nu de huidige toestand van die aard geworden is dat (eerste verweerder) buiten zijn 
fout zonder bewijsmogelijkheid is gezet en daardoor in zijn vordering ongegrond dreigt te 
worden verklaard, dringt de vraag naar de verantwoordelijkheid daarvoor zich op'.

Dat het hier gaat om een louter feitelijke vaststelling, waarbij de eventueel er aan te 
verbinden beoordeling of gevolgtrekking nog ter discussie moet blijven staan;

2.4) 'Mogelijks beschikt (eerste verweerder) bijkomend over een vorderingsgrond tegen 
de verantwoordelijke van het parket, maar deze verantwoordelijke(n) is (zijn) hic et nunc 
geen partij(en) in het geding'.

Dat het hier slechts om een mogelijkheid gaat;
2.5) 'Teneinde alle mogelijkheden gevrijwaard te houden past het andermaal een hero-

pening van  de debatten  te  bevelen  teneinde eiser  de  gelegenheid  te  bieden eventuele 
bijkomende aansprakelijken in de zaak te betrekken'.

Dat, zoals reeds gezegd, men niet inziet wat er mis zou kunnen zijn aan deze geboden 
faciliteit om gebruik te maken van een recht.

4. Integendeel, (eiser) misbruikt bovendien proceduremiddelen (derden verzet) waar-
door een eenvoudig geschil  opgeblazen wordt  tot een moeilijk te ontwarren juridische 
kluwen en waarin (eiser) een nota bene onschuldige schadelijdende eenvoudige burger 
meesleept".

Grieven
Krachtens het algemeen rechtsbeginsel houdende het beschikkingsbeginsel is elke partij 

meester van de uitoefening van zijn rechten en beslist deze partij onder meer vrij al dan 
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niet een vordering in te stellen tegen een andere partij.
De Grondwet  en de wet  verlenen aan de rechter de uitsluitende macht  om recht te 

spreken, waaruit volgt dat de rechtzoekende volledig moet kunnen betrouwen op de onaf-
hankelijkheid en onpartijdigheid van diegenen die door hun functie  belast  zijn met de 
uitoefening van die macht. Deze opdracht vereist dat de rechter zich terughoudend opstelt 
en zich moet onthouden van elke handeling of gedraging, die van aard is het vertrouwen 
van de rechtzoekende te beschamen, of de indruk te wekken dat hij niet langer onafhanke-
lijk en onpartijdig is.

Het  verbod  mondeling of  schriftelijk  de verdediging  van  partijen te  voeren  en hun 
consult te geven, bepaald bij het van openbare orde zijnde artikel 297 van het Gerechtelijk 
Wetboek, zowel buiten als in hun beslissingen heeft precies tot doel de onafhankelijkheid 
en de onpartijdigheid van de rechter te waarborgen.

Artikel  811 van  het  Gerechtelijk Wetboek verbiedt  daarom de rechter inzonderheid 
ambtshalve te bevelen dat een derde in het geding wordt betrokken.

Aldus dient de rechter, op straffe van het laten uitschijnen van een vooroordeel, zich te 
onthouden van enige appreciatie van de gedragingen van een derde die geen partij is in 
het geding, noch kan hij enige suggestie formuleren teneinde die derde op grond van zijn 
appreciatie in het geding te laten betrekken.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis onwettig het derdenverzet van eiser als onge-
grond afwijst, vermits in plaats van zich te hebben beperkt tot materiële en feitelijke gege-
vens en het bieden van een mogelijkheid aan eerste verweerder, integendeel de rechter een 
vooroordeel  had  laten  uitschijnen  omtrent  het  door  de  rechter  als  mogelijk  foutief 
beschouwde stilzitten van het orgaan van eiser, dat eerste verweerder "buiten zijn fout 
zonder bewijsmogelijkheden (heeft) gezet" en waarvoor "de vraag naar de verantwoorde-
lijkheid (...) zich opdringt" en het de rechter verboden is dergelijk vóóroordeel tot uitdruk-
king te brengen en de suggestie te bieden eiser als verantwoordelijke voor zijn orgaan in 
de  zaak  te  betrekken  (Schending  van  de  artikelen  297  en  811  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek en de aangehaalde algemene rechtsbeginselen houdende de onafhankelijkheid en 
de onpartijdigheid van de rechter) dan wanneer enkel eerste verweerder vrij moet kunnen 
beslissen over het inzake betrekken van eiser (schending van het algemeen rechtsbeginsel 
houdende het beschikkingsbeginsel).

B. Zaak C.04.0080.N
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 21, 557 tot en met 562, 577, eerste lid, 616, 617, 618, 619, 1122, 1130 en 

1131 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis:
"Wijst het hoofd- en het incidenteel beroep af als onontvankelijk. Veroordeelt (eiser) 

tot (zijn) kosten en de kosten van (de eerste verweerder) in hoger beroep. Veroordeelt (de 
eerste verweerder) tot de kosten van (de tweede verweerster) in hoger beroep. Begroot de 
kosten in hoger beroep voor (eiser) op 82,00 euro (rolrecht), 55,76 euro (uitgaven-vergoe-
ding) en 167,31 euro (rechtsplegingsvergoeding), voor (de eerste verweerder) op 167,31 
euro (rechtsplegingsvergoeding) en voor (de tweede verweerster) op 167,31 euro (rechts-
plegingsvergoeding)".

op grond van de motieven (p. 5):
"Het nadeel voor (eiser) ten gevolge van de beslissing van 27 maart 2001 bestaat hierin 

dat zij dreigt veroordeeld te worden tot betaling van de schade die werd geleden. In de 
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oorspronkelijke dagvaarding voor de politierechtbank uitgaande van (eerste verweerder) 
in de zaak daar gekend onder het AR 425/2000 werd deze schade bepaald op 760,83 euro 
in hoofdsom, te vermeerderen met de interesten vanaf 2 december 1997.

De procedure op derdenverzet vormt een geheel nieuwe procedure, waarbij het geschil 
binnen de perken van het derdenverzet opnieuw wordt voorgelegd aan de rechter voor wie 
het  derdenverzet  werd  ingesteld.  De ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep tegen  het 
vonnis van 13 november 2001 voor zover het derdenverzet van (eiser) tegen het vonnis 
van 27 maart 2001 in de procedure bij de politierechtbank gekend onder het AR 425/2000 
ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard moet bijgevolg worden beoordeeld onafhan-
kelijk  van de ontvankelijkheid  van  het  hoger  beroep met  betrekking tot  de hoofd-  en 
tussenvordering  in  de procedure gekend  onder  het  AR 425/2000.  Er  is  dan ook geen 
aanleiding om de verschillende vorderingen samen te voegen teneinde de grens van de 
aanleg te bepalen.

De waarde van het derdenverzet is aldus beduidend lager dan de grens van de aanleg 
die werd bepaald op 1240,00 euro (artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek).

Het  hoger  beroep tegen  het  bestreden vonnis  waarbij  het  derdenverzet  ontvankelijk 
doch ongegrond werd verklaard is bijgevolg onontvankelijk".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 21 van het Gerechtelijk Wetboek is derdenverzet een buitengewoon 

rechtsmiddel, dat blijkens artikel  1130 van hetzelfde wetboek ertoe strekt de bestreden 
beslissing geheel of ten dele teniet te doen ten aanzien van de derde, wiens rechten door 
die beslissing zijn benadeeld, zoals artikel 1122 van hetzelfde wetboek preciseert.

Krachtens  artikel  1131  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kan  tegen  de  beslissing  op 
derdenverzet gewezen, omwille van de aard en het hierboven beschreven voorwerp van 
dit buitengewoon rechtsmiddel,  ten allen tijde hoger beroep worden ingesteld,  behalve 
indien de met  het  derdenverzet  bestreden beslissing zelf  in  hoger  beroep is  gewezen, 
omdat alsdan het derdenverzet noodzakelijk in laatste aanleg berecht werd.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis onwettig het hoger beroep van eiser tegen het 
vonnis a quo van 13 november 2001 van de politierechtbank dat uitspraak deed over het 
door eiser ingestelde derdenverzet, maar dat zelf niet in hoger beroep werd gewezen en 
daarom zonder beperking vatbaar was voor hoger beroep door eiser tegen het ongegrond 
verklaren van zijn derdenverzet, als onontvankelijk afwijst (Schending van de artikelen 
21, 1122, 1130 en 1131 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede onderdeel
Uit het samenlezen van de artikelen 616 en 1131 van het Gerechtelijk Wetboek volgt 

dat  hoger  beroep  tegen  een  beslissing  in  eerste  aanleg  gewezen  op  derdenverzet  kan 
worden ingesteld, voorzover de beslissing die met het derdenverzet bestreden wordt niet 
zelf in hoger beroep is gewezen.

De beslissing gewezen op derdenverzet in eerste aanleg wordt berecht krachtens artikel 
619 van het Gerechtelijk Wetboek, in geval de grondslagen ontbreken, zoals omschreven 
in de artikelen 557 tot en met 562 van hetzelfde wetboek voor de bepaling van de waarde 
van het geschil, die krachtens artikel 618 van hetzelfde wetboek gelden voor het bepalen 
van de aanleg.

Wanneer aldus voor het bepalen van de aanleg van een vordering waarover de politie-
rechtbank uitspraak doet, zoals voorzien in artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek het 
bedrag bepalend is, artikel 557 van hetzelfde wetboek onder dit bedrag verstaat de som 
die in de inleidende akte wordt geëist, met uitsluiting van de gerechtelijke interest en van 
alle gerechtskosten, alsook van de dwangsommen.
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In de inleidende akte van het derdenverzet werd door eiser geen som geëist, maar wel 
"Het vonnis van 27 maart 2001 in het geschil tussen partijen ingeschreven op de rol onder 
het nummer AR 425/2000 teniet te doen voor zover er recht wordt gesproken ten aanzien 
van het orgaan van (eiser)".

Aldus  de  grondslagen  voor  de  bepaling  van  de  waarde  van  het  geschil  zoals 
omschreven in de artikelen 557 tot en met 562 van het Gerechtelijk Wetboek ontbreken en 
het geschil  over het derdenverzet in eerste aanleg berecht werd overeenkomstig artikel 
619 van hetzelfde wetboek.

Geen enkele bepaling schrijft  voor, noch laat toe als grondslag voor de waarde van 
dergelijk ingesteld derdenverzet het mogelijk nadeel te nemen dat de derdenverzet doende 
derde uiteindelijk kan lijden bij de door een andere partij ingestelde vordering.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis onwettig als onontvankelijk afwijst  het hoger 
beroep van eiser tegen het vonnis a quo van 13 november 2001 van de politierechtbank 
dat in eerste aanleg uitspraak deed over het door eiser ingestelde derdenverzet, omdat de 
waarde van het derdenverzet gelijk is aan het nadeel dat eiser kan lijden doordat hij dreigt 
veroordeeld te worden tot betaling van de schade geleden door eerste verweerder, welke 
bepaald werd op het bedrag van 760,83 euro dat beduidend lager is dan de grens van de 
aanleg die door artikel 617 van het Gerechtelijk Wetboek wordt bepaald op 1.240 euro 
(schending van de artikelen 21, 557 tot en met 562, 577, eerste lid, 617, 618, 619, 1122, 
1130 en 1131 van het Gerechtelijk Wetboek), dan wanneer dit vonnis a quo niet in laatste 
aanleg  werd  gewezen,  vermits  overeenkomstig  artikel  619  van  hetzelfde  wetboek  de 
grondslagen zoals omschreven in de artikelen 557 tot en met 562 van hetzelfde wetboek 
ontbreken en voormeld dreigend nadeel daarin niet voorkomt. (Schending van de aange-
haalde artikelen 21, 557 tot en met 562, 577, eerste lid, 616, 617, 618, 619, 1122, 1130 en 
1131 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
1. De cassatieberoepen in de zaken C.04.0079.N en C.04.0080 hebben betrek-

king op hetzelfde geschil tussen dezelfde partijen, zodat zij gevoegd dienen te 
worden.

2. Hierna wordt eerste het middel in de zaak C.04.0080.N beantwoordt, omdat 
het opkomt tegen de beslissing dat het in de zaak C.04.0079.N bestreden vonnis, 
wat betreft het derdenverzet van eiser, in laatste aanleg is gewezen.

Zaak C.04.0080.N
Eerste onderdeel
3.  Krachtens  artikel  1131  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  kunnen  tegen  de 

beslissing,  op derdenverzet  gewezen,  alle  rechtsmiddelen  worden  aangewend, 
met uitzondering van hoger beroep indien de bestreden beslissing zelf in hoger 
beroep is gewezen.

Deze  bepaling strekt  ertoe  het  gemeen recht  inzake de  rechtsmiddelen  van 
toepassing te verklaren, met uitzondering van hoger beroep indien de bestreden 
beslissing zelf in hoger beroep is gewezen.

4. Krachtens artikel 616 van het Gerechtelijk Wetboek kan tegen ieder vonnis 
hoger beroep worden ingesteld, tenzij de wet anders bepaalt.

Krachtens artikel 617, eerste lid, van hetzelfde wetboek worden de vonnissen 
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waarbij  de  politierechtbank  uitspraak  doet  over  een  vordering  waarvan  het 
bedrag 1.240,00 euro niet overschrijdt, gewezen in laatste aanleg.

Uit  voormelde  bepalingen  volgt  dat  het  op  derdenverzet  gewezen  vonnis 
waarbij  de  politierechtbank  uitspraak  doet  over  een  vordering  waarvan  het 
bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, in laatste aanleg wordt gewezen.

Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
5. Zoals blijkt uit het antwoord op het eerste onderdeel, wordt het op derden-

verzet  gewezen  vonnis  waarbij  de  politierechtbank  uitspraak  doet  over  een 
vordering waarvan het bedrag 1240,00 euro niet overschrijdt, gewezen in laatste 
aanleg.

Krachtens  artikel  618,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  gelden  de 
regels bij de artikelen 557 tot 562 voor het bepalen van de aanleg.

Artikel 619 vervolgt dat, bij gebreke van grondslagen voor de bepaling van de 
waarde van het geschil, zoals zij omschreven zijn in de artikelen 557 tot 562, het 
geschil in eerste aanleg wordt berecht.

6. De waarde van het geschil na derdenverzet wordt gemeten aan het nadeel 
dat  de verzetdoende partij  beweert  te hebben geleden  ingevolge de bestreden 
beslissing.

De geldelijke waardering van dit nadeel biedt de grondslag voor het bepalen 
van de aanleg.

7. De appelrechters oordelen dat:
- het nadeel voor eiser ten gevolge van de beslissing van 27 maart 2001 hierin 

bestaat dat hij dreigt veroordeeld te worden tot betaling van de schade die werd 
geleden;

- deze schade werd bepaald op 760,83 euro in hoofdsom, te vermeerderen met 
de interest vanaf 2 december 1997;

- de waarde van het derdenverzet aldus beduidend lager is dan de grens van de 
aanleg die is bepaald op 1240,00 euro.

8. Door op die gronden het hoger beroep tegen het op derdenverzet gewezen 
vonnis onontvankelijk te verklaren, verantwoorden de appelrechters hun beslis-
sing naar recht.

9. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Zaak C.04.0079.N
10. Krachtens artikel 297 van het Gerechtelijk Wetboek, mogen de leden van 

de hoven, de rechtbanken, parketten en griffies mondeling noch schriftelijk de 
verdediging van de partijen voeren en mogen zij hun geen consult geven.

Deze bepaling vloeit voort uit het vereiste van onafhankelijkheid en onpartij-
digheid als algemeen beginsel van een goede rechtsbedeling.

11. Krachtens artikel 811 van het Gerechtelijk Wetboek kunnen de hoven en 
de  rechtbanken  niet  ambtshalve  bevelen  dat  een  derde  in  het  geding  wordt 
betrokken.
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Deze bepaling vloeit voort uit de partijautonomie en meer precies het recht van 
de partijen in burgerlijke zaken om de grenzen van het geschil zelf te bepalen.

12.  Voormelde  beginselen  komen  niet  in  het  gedrang  wanneer  de  rechter 
inzake burgerrechtelijke aansprakelijkheid wijst op de mogelijke betrokkenheid 
van derden en de heropening van het debat beveelt om aan de partijen de moge-
lijkheid te bieden om derden in het geding te betrekken.

13. In zijn tussenvonnis van 27 maart 2001 oordeelt de politierechter dat:
- uit het onderhavige strafdossier blijkt dat het openbaar ministerie derwijze 

nalatig is geweest dat de eerste verweerder buiten zijn fout zonder bewijsmoge-
lijkheid is gezet en daardoor in zijn vordering tegen de tweede verweerster onge-
grond dreigt te worden verklaard;

- de vraag naar de verantwoordelijkheid daarvoor zich opdringt;
- de eerste verweerder mogelijk bijkomend over een vorderingsmogelijkheid 

beschikt tegen de verantwoordelijke van het parket, maar deze hic et nunc geen 
partij is in het geding;

- een heropening van het debat zich opdringt ten einde aan de eerste verweer-
ster  de  mogelijkheid  te  bieden  eventuele  bijkomende  aansprakelijken  in  het 
geding te betrekken.

De politierechter  verklaart  in het  bestreden vonnis het  derdenverzet  van de 
eiser tegen voormeld vonnis ongegrond op grond dat hij hierin geenszins recht 
spreekt ten aanzien van de eiser.

14. Door aldus te oordelen, schendt de politierechter de aangewezen wetsbepa-
lingen niet en miskent het evenmin de aangewezen rechtsbeginselen.

15. Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen C.04.0079.N en C.04.0080.N.
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Dirix – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie1 van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr.Wouters.

Nr. 190

3° KAMER - 3 april 2006

1º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - MINNELIJKE SCHIKKING - 

1 In de zaak A.R. C.04.0079.N meende het openbaar ministerie  dat uit de overwegingen van het 
tussenvonnis van 27 maart 2001 bleek dat de politierechter een voordeel had laten uitschijnen over de 
mogelijke  verantwoordelijkheid  van  het  orgaan  van  eiser  en,  aldus,  het  vereiste  van 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid geschonden had. 



Nr. 190 - 3.4.06 HOF VAN CASSATIE 765 

VOORWAARDEN - RECHTSVORDERING INZAKE PACHT EN INZAKE HET RECHT VAN VOORKOOP TEN 
GUNSTE VAN DE HUURDERS VAN LANDEIGENDOMMEN - BEGRIP

2º VORDERING IN RECHTE - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - MINNELIJKE SCHIKKING - 
VOORWAARDEN - RECHTSVORDERING INZAKE PACHT EN INZAKE HET RECHT VAN VOORKOOP TEN 
GUNSTE VAN DE HUURDERS VAN LANDEIGENDOMMEN - BEGRIP

3º HUUR VAN GOEDEREN — PACHT — ALGEMEEN - MINNELIJKE SCHIKKING - 
VOORWAARDEN - VOORWERP VAN DE RECHTSVORDERING - OPLOSSING VAN EEN GESCHIL - 
TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS DIE DE PACHT VAN VOORKOOP BEHEERSEN - GEVOLG

4º VORDERING IN RECHTE - HUUR VAN GOEDEREN - PACHT - MINNELIJKE SCHIKKING - 
VOORWAARDEN - VOORWERP VAN DE RECHTSVORDERING - OPLOSSING VAN EEN GESCHIL - 
TOEPASSING VAN DE RECHTSREGELS DIE DE PACHT VAN VOORKOOP BEHEERSEN - GEVOLG

5º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — BURGERLIJKE ZAKEN - 
BESLISSING DAT DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING EEN VORDERING IS INZAKE PACHT OF 
RECHT VAN VOORKOOP - VERNIETIGING - OMVANG - BESLISSING DAT DE VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING ONTOELAATBAAR IS

1º  en 2° Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste 
van de huurders van landeigendommen moet worden aangemerkt, de vordering waarvan 
het voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met betrekking tot de pacht dan 
wel  het  recht  van  voorkoop  dat  in  geval  van  vervreemding  van  een  landeigendom  
toekomt aan de pachter ervan. (Art. 1345, eerste lid, Ger.W.)

3º en 4° De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de  
rechtsregels die de pacht van voorkoop beheersen, heeft niet tot noodzakelijk gevolg dat  
de vordering waarin gevraagd wordt dat geschil te beslechten, moet worden aangemerkt 
als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de 
huurders van landeigendommen. (Art. 1345, eerste lid, Ger.W.)

5º De vernietiging van het bestreden vonnis dat de vordering tot schadevergoeding een  
vordering  is  inzake pacht  of  recht  van voorkoop brengt  de  vernietiging  mee van het  
bestreden vonnis  dat  de vordering tot  schadevergoeding ontoelaatbaar is,  dat  ermee 
verbonden is 1

(S. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0181.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen, op 12 september 2003 en 28 

november 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Kortrijk.

De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 23 februari 2006 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift twee middelen aan.

1 Zie Cass., 4 maart 2004, AR C.01.0478.N, nr 123. 
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 8 

van de wet van 28 december 1967 en bij artikel 2 van de wet van 1 maart 1978.
Aangevochten beslissing
In het bestreden tussenvonnis van 12 september 2003 beslist de rechtbank van eerste 

aanleg dat de vordering van eisers zoals gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding, 
een vordering is "inzake pacht of recht van voorkoop" en dat op de volgende gronden:

"Heeft  de gewijzigde vordering het voorwerp uitgemaakt  van een voorafgaandelijke 
oproeping tot minnelijke schikking en is dit een ontvankelijkheidsvereiste?

(De eerste verweerder)  argumenteert  dat de gewijzigde vordering (tot schadevergoe-
ding) geen voorwerp heeft uitgemaakt van een voorafgaandelijke oproeping tot minnelijke 
schikking zodat de gewijzigde vordering niet kan toegelaten worden.

In zijn synthesebesluiten haalt (de eerste verweerder) letterlijk het dispositief aan van 
het verzoekschrift in minnelijke schikking.

Artikel 1345bis van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat geen vordering inzake pacht 
of  het  recht  van voorkoop  kan  worden  toegelaten,  indien de eiser  niet  vooraf  aan de 
rechter een verzoek tot minnelijke schikking heeft gedaan.

Er kan geen twijfel  over bestaan dat de kwestieuse vordering (tot schadevergoeding 
wegens miskenning van het verbod tot pachtoverdracht gedurende een periode van 9 jaar 
zoals voorzien in artikel 54 van de Pachtwet, vordering gebaseerd op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek) een vordering is 'inzake pacht of het recht van voorkoop'.

(De eisers stellen) in (hun) besluiten neergelegd op 13 juni 2003 letterlijk:
'Trouwens in de oproeping in verzoening (van 2 juli 1997) staat vermeld dat de uitge-

sloten kopers gerechtigd zijn op ofwel herstel in natura of subsidiairlijk op schadevergoe-
ding'.

De rechtbank stelt vast dat geen der partijen, die nochtans letterlijk citeren uit de oproe-
ping en deze oproeping uitdrukkelijk als stuk aanwenden, de oproeping zelf voorlegt. De 
rechtbank kan derhalve niet oordelen of de oproeping in verzoening ook de gewijzigde 
vordering tot voorwerp had of bevatte.

De debatten worden derhalve nogmaals ambtshalve heropend ten einde de oproeping in 
verzoening neer te leggen".

De rechtbank stelt aldus onder meer vast dat de gewijzigde vordering van de eisers 
steunt op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek en het verkrijgen van schadevergoe-
ding tot voorwerp heeft.

Grieven
Krachtens artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek wordt inzake pacht en 

recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen geen enkele rechts-
vordering toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of monde-
ling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder voor een minnelijke schikking 
te doen oproepen.

Krachtens artikel 48bis van de Pachtwet kan de pachter, onder bepaalde voorwaarden, 
zijn recht van voorkoop voor het gehele goed of voor een deel ervan, indien hij het voor 
het overige deel zelf uitoefent, aan één of meer derden overdragen. De pachter die zijn 
recht van voorkoop aldus heeft overgedragen, mag gedurende een periode van negen jaar 
te rekenen vanaf het begin van de nieuwe pachtperiode, de exploitatie van het goed niet 
overdragen aan andere personen dan zijn echtgenoot, zijn afstammelingen of aangenomen 
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kinderen of die van zijn echtgenoot of aan de echtgenoten van de voormelde afstamme-
lingen of aangenomen kinderen. Bij overtreding van die bepaling is de pachter een scha-
devergoeding  verschuldigd  aan  de  verkoper,  tenzij  hij  vooraf,  op  grond  van  ernstige 
redenen, machtiging van de vrederechter heeft verkregen.

Artikel 48bis van de Pachtwet heeft enkel voor de verkoper in een schadevergoeding 
voorzien.  Dat  artikel  voorziet  evenwel  in  niets  voor  de "ontzette  koper",  te  weten  de 
kandidaat-koper  van  het  goed  die  door  de pachter  die  gebruik heeft  gemaakt  van  dat 
artikel 48bis, uitgesloten werd. De wetgever heeft de positie van deze "derde" inderdaad 
niet geregeld.

De "ontzette koper" kan evenwel op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
schadevergoeding eisen van (onder meer) de pachter die zijn recht van voorkoop heeft 
overgedragen  en de op hem rustende verplichtingen  niet  nakomt.  De kandidaat-koper 
wiens kansen op aankoop verdwenen wegens de overdracht van voorkoop, kan krachtens 
de algemene regels van de burgerlijke aansprakelijkheid een schadevergoeding vorderen 
indien hij werkelijk schade heeft geleden.

Indien de "ontzette koper" (zoals de eisers) een dergelijke eis stelt, vindt de procedure 
haar grondslag niet in de Pachtwet. Het geschil gaat immers niet over "pacht" of het "recht 
van voorkoop" zelf,  maar  over  het feit  dat  de pachter een recht dat de Pachtwet  hem 
toekent,  misbruikt  heeft  en  aldus  -  al  dat  niet  samen  met  anderen  -  een  fout  heeft  
gepleegd.

Vorderingen in het kader van een pachtcontract die steunen op andere rechtsgronden 
dan de Pachtwet of de pachtovereenkomst, zijn geen rechtsvorderingen inzake pacht en 
recht van voorkoop in de zin van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek.

De vordering van de eisers werd volgens de vaststellingen van de rechtbank gewijzigd 
in  een  vordering  tot  schadevergoeding  en  steunt  op  artikel  1382  van  het  Burgerlijk 
Wetboek. Die vordering valt niet onder het pachtrecht en valt dus niet onder de toepassing 
van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek.

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg beslist niet wettig dat de vordering van de eisers zoals 

gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding, een vordering is "inzake pacht of recht 
van voorkoop" in de zin van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek (schending van 
artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de 
wet van 28 december 1967 en bij artikel 2 van de wet van 1 maart 1978).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 807, 809 en 1345, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 28 

december  1967  en  bij  artikel  2  van  de  wet  van  1  maart  1978,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek.

Aangevochten beslissing
In het bestreden eindvonnis van 28 november 2003 verklaart de rechtbank van eerste 

aanleg de bij conclusie door eisers gewijzigde vordering in een vordering tot schadever-
goeding ontoelaatbaar en dat op de volgende gronden:

"2. Beoordeling
In het verzoekschrift tot oproeping in verzoening wordt eerst een feitelijke uiteenzetting 

gegeven waarin van belang is voor huidig geschil de volgende passage:
'Aldus zijn (de eisers) te aanzien als 'uitgesloten derden' die gerechtigd zijn op ofwel 

herstel in natura of subsidiairlijk op schadevergoeding.
(De eisers) opteren voor herstel in natura'
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In  het beschikkend gedeelte  wordt  letterlijk gesteld:  'Ten einde er verzoening na te 
streven over volgende punten:

- dat (eisers) dienen aanzien te worden als 'uitgesloten derden' die gerechtigd zijn op 
herstel in natura,

- dat de koopovereenkomst die tot stand kwam per 25 november 1996 tussen (...) nietig 
is,

- dat de oorspronkelijke verkoopovereenkomst tussen (...) dient uitgevoerd te worden,
- dat (eerste verweerder)  het goed niet  verder mag betreden daar hij  geen pachters-

rechten heeft'.
De rechtbank is van oordeel dat de bij besluiten van 7 maart 2003 ingestelde vordering 

tot  schadevergoeding  niet  het  voorwerp  heeft  uitgemaakt  van  een  voorafgaandelijke 
oproeping in verzoening en derhalve niet toelaatbaar is. Een loutere verwijzing naar de 
mogelijkheid tot het vorderen van een schadevergoeding i.p.v. herstel in natura waaraan 
onmiddellijk expliciet wordt toegevoegd dat geopteerd wordt voor herstel in natura, is niet 
voldoende als hebbende het voorwerp uitgemaakt van een oproeping in minnelijke schik-
king.

Zij steunt zich hierbij op de in die zin gevestigde rechtspraak van het Hof van Cassatie 
en op de rechtsleer.

De ratio legis van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek is immers procedures te 
vermijden.

ln casu is op voorhand en a priori niet uit te sluiten dat een minnelijke schikking zou 
kunnen bereikt worden over een schadevergoeding i.p. v. het oorspronkelijk gevorderde 
herstel in natura.

Cass., 7 maart 2002, AR. C.99.0360.N:
'Als een vordering inzake recht van voorkoop meerdere punten omvat, dan is de vorde-

ring ontvankelijk voor de punten waarvoor tot minnelijke schikking is opgeroepen en niet 
ontvankelijk voor de overige punten van de vordering'.

Erik Stassijns, Pacht, APR, 1998, 658 e. v.:
'... In de mate waarin de gewijzigde vordering een nieuwe vordering uitmaakt, moet zij 

voorafgegaan worden door een verzoek tot minnelijke schikking. Tal van auteurs zijn dan 
ook van oordeel dat een nieuwe vordering, die niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een 
verzoek tot oproeping tot minnelijke schikking niet ontvankelijk is, zelfs al berust ze op 
een feit of een akte in de dagvaarding aangevoerd'.

Robert Eecklo & Rudi Gotzen, Pacht & Voorkoop, 1990, 413 e. v.:
'... Behoudens akkoord van de verweerder mag de oorspronkelijke eis dus niet vermeer-

derd worden in de loop van het geding en mogen er dus ook geen nieuwe punten aan 
toegevoegd worden'.

Door alle auteurs wordt gewezen op het belang om de oproeping in minnelijke schik-
king met de nodige volledigheid en precisie te omschrijven.

Deze exceptie werd wel degelijk in limini litis opgeworpen.
(Eerste verweerder) heeft vooreerst de onontvankelijkheid ingeroepen bij gebreke aan 

oproeping in minnelijke schikking bij toepassing van artikel  1345 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Nadat deze oproeping voorgelegd werd, werd niet langer aangedrongen met betrekking 
tot deze onontvankelijkheid 'althans voor wat de ingestelde vordering betreft tot nietigver-
klaring van de verkoop van 25 januari 1996 en 'herstel in natura' door uitvoering van de 
onderhandse verkoop van 23 oktober 1995'.
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Nadat tenslotte definitief was beslist dat uitvoering in natura niet (meer) mogelijk was, 
en de vordering gewijzigd werd in een vordering tot schadevergoeding werd onmiddellijk 
diezelfde  exceptie  van  onontvankelijkheid  opgeworpen  thans  toegespitst  op  het  niet 
oproepen in verzoening voor de (gewijzigde) vordering tot schadevergoeding.

De rechtbank verklaart de aldus gewijzigde vordering derhalve ontoelaatbaar".
Grieven
Krachtens artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek is een tussenvordering iedere vorde-

ring die in de loop van het geding wordt ingesteld en ertoe strekt hetzij de oorspronkelijke 
vordering  te  wijzigen  of  nieuwe  vorderingen  tussen  de  partijen  in  te  stellen,  hetzij 
personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.

Krachtens artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek worden tussen de partijen in het 
geding de tussenvorderingen - waaronder de wijziging of uitbreiding van de vordering 
bedoeld in artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek - ingesteld bij conclusies die op de 
griffie worden neergelegd en aan de overige partijen worden meegedeeld.

Artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat inzake pacht, recht 
van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen, recht van uitweg en, 
tenzij bij tussenvordering, in zake uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw, geen enkele 
rechtsvordering wordt toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schrifte-
lijk of  mondeling verzoek heeft  gedaan om de toekomstige  verweerder  ter  minnelijke 
schikking te doen oproepen. Die wetsbepaling heeft tot doel procedures te vermijden.

Het  tweede  lid  van  artikel  1345 van  het  Gerechtelijk  Wetboek bepaalt  dat,  wat  de 
termijnen betreft die bij de wet verleend worden, het verzoek tot oproeping tot minnelijke 
schikking  de gevolgen  heeft  van  een dagvaarding  onder  de in  dat  lid  bepaalde voor-
waarden.

Een tussenvordering veronderstelt een aanhangige hoofdvordering en wordt in de regel 
bij  conclusie  ingesteld.  Een procedure kan dus niet  meer  worden  vermeden  door  een 
oproeping tot minnelijke schikking.

Daaruit volgt dat artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing vindt bij 
een tussenvordering.

Uit de procedurestukken, onder meer uit het tussenvonnis van 12 september 2003, blijkt 
dat eisers hun oorspronkelijke vordering in conclusie ter griffie van de rechtbank neerge-
legd op 9 januari 2003, hebben gewijzigd in een vordering tot schadevergoeding (pagina 
3, laatste alinea en pagina 4, midden, van het tussenvonnis van 12 september 2003).

De vordering tot schadevergoeding werd dus bij tussenvordering door eisers gesteld. 
Artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek is daarop niet van toepassing.

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg verklaart niet wettig de bij conclusie door eisers gewij-

zigde vordering in een vordering tot schadevergoeding, ontoelaatbaar (schending van de 
artikelen 13, 807, 809 en 1345, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 28 december 
1967 en bij artikel 2 van de wet van 1 maart 1978, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
1.  Krachtens  artikel  1345, eerste  lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek,  inzake 

pacht en inzake het recht van voorkoop ten gunste van de huurders van landei-
gendommen wordt geen enkele rechtsvordering toegelaten, indien de eiser niet 
tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling verzoek heeft gedaan om de 
toekomstige verweerder ter minnelijke schikking te doen oproepen.
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2. Als een rechtsvordering inzake pacht en inzake het recht van voorkoop ten 
gunste  van  de  huurders  van  landeigendommen  moet  worden  aangemerkt,  de 
vordering waarvan het voorwerp de toepassing betreft van de rechtsregels met 
betrekking  tot  de  pacht  dan  wel  het  recht  van  voorkoop  dat  in  geval  van 
vervreemding van een landeigendom toekomt aan de pachter ervan.

3. De enkele omstandigheid dat de oplossing van een geschil te vinden is in de 
rechtsregels  die  de pacht  en het  recht  van voorkoop beheersen,  heeft  niet  tot 
noodzakelijk  gevolg  dat  de  vordering  waarin  gevraagd  wordt  dat  geschil  te 
beslechten,  moet  worden  aangemerkt  als een rechtsvordering inzake pacht  en 
inzake  het  recht  van  voorkoop  ten  gunste  van  de  huurders  van  landeigen-
dommen.

4. De appelrechters stellen vast dat de vordering van de eisers,  als ontzette 
kopers, gebaseerd is op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

5. De appelrechters die oordelen dat deze vordering een vordering is "inzake 
pacht of het recht van voorkoop" in de zin van artikel 1345, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, miskennen deze wetsbepaling.

6. Het middel is gegrond.
Omvang van cassatie
7. De vernietiging van het bestreden vonnis van 12 september 2003 brengt de 

vernietiging mee van het  bestreden vonnis van 28 november 2003 dat  ermee 
verbonden is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt  de bestreden vonnissen van 12 september 2003 en 28 november 

2003.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant de vernie-

tigde vonnissen.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper,  zitting 

houdende in hoger beroep.

3 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. van Eeckhoutte.

Nr. 191

3° KAMER - 3 april 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
ONTVANKELIJKHEID - OPENBARE ORDE - ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING
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2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - CASSATIEMIDDELEN 
- NIEUW MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID - OPENBARE ORDE

3º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - OVEREENKOMST 
TUSSEN DE RECHTHEBBENDE EN DEGENE DIE SCHADELOOSSTELLING VERSCHULDIGD IS - 
VERZEKERINGSINSTELLING - TEGENWERPELIJKHEID

4º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - MIDDEL 
AANGEVOERD VOOR DE APPELRECHTERS - ONTVANKELIJKHEID

5º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — 
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING - VERZEKERINGSINSTELLING - 
SUBROGATIERECHT - OMVANG

1º en 2° Artikel 136, §2, Z.I.V.-Wet raakt de openbare orde, dienvolgens is het middel dat 
het  bestreden vonnis  verwijt  niet  te  hebben vastgesteld  dat  de  verzekeringsinstelling 
ingestemd heeft met de minnelijke expertise zodat de op basis van die expertise tussen 
de verzekeraar en de getroffene gesloten overeenkomst tot schaderegeling niet aan de  
verzekeringsinstelling kon worden tegengeworpen, niet nieuw1.

3º De rechten van de verzekeraar van de geneeskundige verzorging kunnen niet worden  
bepaald  op grond van de rechten die  aan de getroffene naar  gemeen recht  worden  
toegekend  op  basis  van  een  verslag  van  deskundigen  welke  in  der  minne  zijn  
aangewezen  bij  een  overeenkomst  tussen  de  getroffene  en  de  verzekeraar  van  de  
aansprakelijke  derde2.  (Art.  136,  §2,  vijfde  lid,  Gecoördineerde  Z.I.V.-wet  van  14  juli 
1994)

4º Het middel dat aanvoert dat de eiser voor de feitenrechter niet betwistte dat het bedrag 
dat volgens de verzekeraar en de eerste rechter verschuldigd was, de in gemeen recht  
verschuldigde vergoeding betrof, is niet nieuw wanneer uit de stukken waarop het Hof  
vermag acht  te  slaan blijkt  dat de eiser  betwistte dat  het bedrag dat  de verzekeraar 
voorhield verschuldigd te zijn, de in gemeen recht verschuldigde schade betrof3. 

5º Het recht waarover de verzekeringsinstelling tegen de aansprakelijke derde beschikt is  
beperkt  enerzijds,  tot  het  bedrag  van  de  door  de  verzekeringsinstelling  aan  de 
benadeelde  verleende  prestatie,  anderzijds,  tot  het  maximumbedrag  van  de 
schadeloosstelling waartoe de derde, die de schade heeft veroorzaakt, in gemeen recht  
jegens  het  slachtoffer  gehouden  is  inzake  vergoeding  wegens  het  verlies  of  de  
vermindering  van  het  vermogen  om  door  het  verrichten  van  arbeid  inkomsten  te  
verwerven4. (Art. 136, §2, Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. FORTIS AG nv)

ARREST

(A.R. C.05.0114.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 oktober 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 23 februari 2006 verwezen 

naar de derde kamer.

1 Zie Cass., 14 okt. 2004, AR C.03.0424.F, nr 482. 
2 Cass., 19 okt. 1994, AR P.94.0587.F, nr 441.
3 Zie Cass., 24 juni 1994, AR nr 8268, nr 332. 
4 Zie Cass., 20 okt. 2003, AR C.02.0582.N, nr 511.
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Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 136, §2, inzonderheid vierde en vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994;
-  voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over 

de vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. De recht-
bank bevestigt het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 en veroordeelt eiser tot 
de "beroepskosten" onder meer op grond van de volgende motieven:

"Tussen de heer M.L. en de verzekeringsmaatschappij AG 1824, heden (verweerster), 
werd een overeenkomst voor een minnelijke medische expertise ondertekend op 31 okto-
ber1997, waarna dokter R. op 11 februari 1999 zijn verslag opstelde, waarbij tijdelijke 
werkonbekwaamheden volgens een degressieve schaal bepaald werden met een consoli-
datiedatum op 1 juli 1998, een blijvende invaliditeit van 6 pct. en een esthetische schade 
van 3 op de schaal van 1 tot 7. Hierbij besloot Dokter R. dat:

'de kinesitherapie behandelingen na 1 juli 1998 verrechtvaardigd zijn door de arthrose 
(de heer L. is geboren op 31 december 1933) voorbestaand aan het ongeval en dus niet 
meer voor de sekwellen van het ongeval van 6 mei1997'.

Kinesitherapie behandelingen na consolidatiedatum:
(Eiser) ging verder met het terugbetalen van kiné-behandelingen, maar (verweerster) 

stelt terecht dat zo de heer L. mogelijks recht had op terugbetaling van deze kiné-behan-
delingen op grond van zijn gewone ziekte-invaliditeitsverzekering bij (eiser), (eiser) geen 
recht heeft op het terugvorderen van deze uitbetalingen na consolidatiedatum nu deze niet 
meer in oorzakelijk verband staan met het ongeval met verzekerde van (verweerster).

(Eiser) is immers in de rechten getreden van haar aangeslotene en (...) kan niet meer 
vorderen dan de heer L. in gemeen recht had kunnen vorderen vanwege de verzekeraar, 
waarbij het voorleggen van bewijs van schade, en causaal verband met het ongeval verder 
van toepassing blijft ook ingeval de vordering ingesteld wordt tegen de verzekeraar van 
het motorvoertuig dat een ongeval had met de zwakke weggebruiker.

ln  de  mate  dat  het  slachtoffer  en  (verweerster)  de  minnelijke  medische  expertise 
aanvaardden  kan  (eiser),  die  bovendien  de  gelegenheid  gehad  heeft  deze  expertise  te 
volgen door haar raadgevend geneesheer dokter B., van de verzekeraar niet meer vorderen 
dan hetgeen het slachtoffer zelf in gemeen recht had kunnen vragen. Er is geen aanleiding 
tot terugbetaling voor de kiné-behandelingen na consolidatiedatum, ook al bekritiseren nu 
een aantal raadgevende geneesheren van (eiser) het besluit van dit minnelijk medische 
verslag".

Grieven
1. Artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskun-

dige  verzorging  en uitkeringen  gecoördineerd  op 14  juli  1994,  hieronder  afgekort  als 
Ziektewet, bepaalt dat, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, prestaties worden 
toegekend  in  afwachting  dat  de  schade  effectief  wordt  vergoed  krachtens  een  andere 
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Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.
Op grond van artikel  136,  §2,  vierde lid,  van de Ziektewet,  treedt de verzekerings-

instelling rechtens in  de plaats  van  de rechthebbende.  Die  indeplaatsstelling geldt,  tot 
beloop van het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die 
krachtens  een  Belgische  wetgeving,  een  buitenlandse  wetgeving  of  het  gemeen  recht 
verschuldigd  zijn  en  die  de  in  het  eerste  lid  bedoelde  schade  geheel  of  gedeeltelijk 
vergoeden.

Krachtens het vijfde lid van dezelfde paragraaf 2 van datzelfde artikel, kan de overeen-
komst die tot stand is gekomen tussen de rechthebbende en degene die schadeloosstelling 
verschuldigd  is,  niet  tegen  de  verzekeringsinstelling  worden  aangevoerd  zonder  haar 
instemming. Die bepaling belet dat diegene die schadeloosstelling verschuldigd is, ook al 
is hij te goeder trouw, tegen de verzekeringsinstelling van het slachtoffer de overeenkomst 
aanvoert  die hij  met de bij die verzekeringsinstelling aangeslotene heeft  aangegaan en 
verhindert  aldus  dat  de  rechten  van  de  verzekeraar  van  de  geneeskundige  verzorging 
worden bepaald op grond van de rechten die aan de getroffene naar gemeen recht worden 
toegekend op basis van een verslag van deskundigen die in der minne zijn aangewezen bij 
een overeenkomst tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde.

2. De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat de heer M.L. - de aangeslotene van eiser 
en verweerster - een overeenkomst sloten voor een minnelijke medische expertise, waarna 
dokter R. op 11 februari 1999 een verslag opstelde waarbij hij besloot dat "de kinesithe-
rapie behandelingen na 1 juli 1998 verrechtvaardigd zijn door de arthrose (de heer L. is 
geboren op 31 december 1933) voorbestaand aan het ongeval van (6 mei 1997) en dus 
niet meer voor de sekwellen en van het ongeval van 6 mei1997".

De rechtbank overweegt voorts dat, zo M.L. mogelijk recht had op terugbetaling van de 
kinesitherapiebehandelingen "op grond van zijn gewone ziekte-invaliditeitsverzekering bij 
(eiser), (eiser) geen recht heeft op het terugvorderen van deze uitbetalingen na consolida-
tiedatum nu deze niet meer in oorzakelijk verband staan met het ongeval met verzekerde 
van (verweerster)".

Door op die vaststellingen en met die overwegingen te beslissen dat eiser de betalingen 
die hij  deed wegens kinesitherapiebehandelingen na consolidatiedatum, niet  kan terug-
vorderen van verweerster aangezien die niet meer in oorzakelijk verband staan met het 
ongeval  waarin  de  verzekerde  van  verweerster  was  betrokken,  oordeelt  de  rechtbank 
impliciet maar zeker dat de bevindingen vastgelegd in het minnelijk medisch expertise-
verslag van 11 februari 1999 tegen eiser kunnen worden aangevoerd, onder meer en in het 
bijzonder wat betreft de beperking van het vorderingsrecht van eiser tot wat de heer L. in 
gemeen recht had kunnen vorderen  van verweerster  en het  causaal verband tussen de 
kinesitherapiebehandelingen in de kosten waarvan eiser tegemoetkwam en het ongeval.

Ook met de overweging dat:
"In  de  mate  dat  het  slachtoffer  en  (verweerster)  de  minnelijke  medische  expertise 

aanvaardden  kan  (eiser),  die  bovendien  de  gelegenheid  gehad  heeft  deze  expertise  te 
volgen door haar raadgevend geneesheer dokter B., van de verzekeraar niet meer vorderen 
dan hetgeen het slachtoffer zelf in gemeen recht had kunnen vragen. Er is geen aanleiding 
tot terugbetaling voor de kiné-behandelingen na consolidatiedatum, ook al bekritiseren nu 
een aantal raadgevende geneesheren van (eiser) het besluit van dit minnelijk medische 
verslag", aanvaardt de rechtbank impliciet maar zeker dat het minnelijk medisch experti-
severslag tegen eiser kan worden aangevoerd.

Nochtans stelt de rechtbank niet de instemming van eiser vast met de minnelijke medi-
sche expertise, noch met (de vermeldingen, bevindingen en conclusies van) het minnelijk 
medisch expertiseverslag. Noch uit de vaststellingen van het bestreden vonnis, noch uit 
enig ander stuk waarop het hof vermag acht te slaan, blijkt de wettelijke vereiste in-stem-
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ming van eiser opdat de overeenkomst gesloten tussen M.L. en verweerster tegen eiser 
zou kunnen worden aangevoerd.

De  rechtbank  beslist  dan  ook  onder  verwijzing  naar  het  besluit  van  het  minnelijk 
medisch expertiseverslag van dokter R. niet wettig dat er geen aanleiding is tot terugbeta-
ling van de kinesitherapiebehandelingen na de consolidatiedatum (schending van artikel 
136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet).

Aangezien de rechtbank, om de vordering van eiser af te wijzen, zich baseert op (een 
besluit van dokter R. in) het hierboven bedoelde minnelijk medisch verslag, aldus impli-
cerend dat dat verslag en zijn inhoud tegen de verzekerde van eiser kunnen worden aange-
voerd, en op die grond oordeelt dat eiser, die de gelegenheid gehad heeft de expertise te 
laten volgen door zijn raadgevend geneesheer, van verweerster niet meer kan vorderen 
dan hetgeen het slachtoffer  zelf  in gemeen recht had kunnen vragen,  verantwoordt  de 
rechtbank zijn  beslissing niet  naar  recht  (schending van  artikel  136,  §2,  inzonderheid 
vierde en vijfde lid, van de Ziektewet, en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek).

Conclusie
De rechtbank van eerste aanleg zegt niet wettig dat eiser geen recht heeft op terugvor-

dering van zijn betalingen wegens kinesitherapiebehandelingen na de consolidatiedatum, 
wijst bijgevolg het hoger beroep van eiser niet wettig af als ongegrond en bevestigt niet 
wettig het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 (schending van artikel 136, §2, 
inzonderheid vierde en vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 1994 en van de arti-
kelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 136, §2, inzonderheid vierde en vijfde lid, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoordineerd op 14 juli 1994 
- voor zoveel als nodig, de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek

Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de rechtbank van eerste aanleg, recht sprekend over 

de vordering van eiser, het hoger beroep van eiser ontvankelijk doch ongegrond. De recht-
bank bevestigt het vonnis van de politierechter van 15 mei 2003 en veroordeelt eiser tot 
de "beroepskosten" onder meer op grond van de volgende motieven:

'Tussen de heer M.L. en de verzekeringsmaatschappij AG 1824, heden (verweerster), 
werd  een  overeenkomst  voor  een  minnelijke  medische  expertise  ondertekend  op  31 
oktober 1997, waarna dokter R. op 11 februari 1999 zijn verslag opstelde, waarbij tijde-
lijke  werkonbekwaamheden  volgens  een  degressieve  schaal  bepaald  werden  met  een 
consolidatiedatum op 1 juli 1998, een blijvende invaliditeit van 6 pct. en een esthetische 
schade van 3 op de schaal van 1 tot 7 (...).

Vergoedingen wegens werkongeschiktheid:
(Eiser) stelt dat de heer L. langdurig werkloos was op het ogenblik van het ongeval (en) 

recht heeft op de terugbetaling van het volledig bedrag van de uitkeringen, verwijzend in 
haar besluiten naar rechtspraak (...). Er wordt verwezen naar artikel 142.1 van een werk-
loosheidsbesluit op grond waarvan (eiser) stelt dat een persoon die gerechtigd is op werk-
loosheidsuitkeringen en werkonbekwaam wordt, niet meer volledig ter beschikking is van 
de arbeidsmarkt en geen recht heeft op werkloosheidsuitkeringen, reden waarom zij de 
degressieve  werkongeschiktheidspercentages  zoals  bepaald  in  het  minnelijk  medische 
verslag niet toepaste op de dagvergoedingen maar 100 pct. van de dagvergoedingen die zij 
aldus betaald heeft aan de heer L., terugvordert.
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Bij nazicht blijkt dat in het geciteerd arrest van (het hof) van 11 oktober 1999 (...) dat 
zo op grond van artikel 136, §2, van de gecoördineerde ZIV-wet van 14 juli 1994 er inder-
daad verder dagvergoedingen betaald dienen te worden aan een werkloze, de mutualiteit 
geenszins het recht heeft  vanwege de verzekeraar van de aansprakelijke  derde (...) het 
volledige bedrag van de dagvergoedingen te vorderen nu haar vordering beperkt is ten 
belope van hetgeen het slachtoffer in gemeen recht had kunnen vragen (...). De verdere 
betaling van dagvergoedingen aan 100 pct. gebeurt  op grond van een bijzondere ZIV-
wetgeving waarbij het oorzakelijk verband verbroken werd. De vordering wordt boven-
dien niet gevorderd op grond van een eigen schade in hoofde van (eiser), (die) deze beta-
lingen op grond van deze wettelijke  bepalingen uitvoerde en mogelijks  recht heeft  op 
terugbetalingen  vanwege  het  RIZIV  of  een  andere  overheidsinstelling  ten  belope  van 
hetgeen de terugbetaling in gemeen recht overtreft.

Derhalve heeft  (verweerster)  in haar brief van 6 april  1999 (100 pct.  gedurende 75 
dagen, 50 pct. gedurende 26 dagen, 25 pct. gedurende 26 dagen en 15 pct. gedurende 16 
dagen toegepast op dagvergoedingen van 1.452 BEF voor de drie eerste periodes en op 
1.481 BEF voor de laatste periode) haar vergoedingen juist berekend.

Het bestreden vonnis wordt bevestigd".
Grieven
1.1. Artikel 136, §2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-

kundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, hieronder afgekort als 
Ziektewet, bepaalt dat, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, prestaties worden 
toegekend  in  afwachting  dat  de  schade  effectief  wordt  vergoed  krachtens  een  andere 
Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het gemeen recht.

Luidens artikel 136, §2, vierde lid, van de Ziektewet, treedt de verzekeringsinstelling 
rechtens in de plaats van de rechthebbende. Die indeplaatsstelling geldt, tot beloop van 
het bedrag van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een 
Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn 
en die de in het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Het recht waarover  de verzekeringsinstelling krachtens genoemd artikel  136 van de 
Ziektewet beschikt, is dus beperkt, enerzijds tot het bedrag van de door de verzekeringsin-
stelling aan de benadeelde verleende prestaties, anderzijds tot het maximumbedrag van de 
schadeloosstelling waartoe de derde die de schade heeft veroorzaakt, jegens het slacht-
offer  gehouden  is  inzake  vergoeding  wegens  het  verlies  of  de  vermindering  van  het 
vermogen om, door het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven.

Teneinde de gegrondheid van een vordering van een verzekeringsinstelling als inde-
plaatsgestelde in  de rechten van  een rechthebbende in  het  kader  van  de Ziektewet  te 
onderzoeken, dient de rechter dan ook enerzijds het bedrag vast te stellen van de door de 
verzekeringsinstelling aan het slachtoffer  verleende prestaties, anderzijds het bedrag te 
bepalen waarop het slachtoffer krachtens het gemeen recht aanspraak zou kunnen maken 
hebben wegens vergoeding van het verlies of de vermindering van het vermogen om, door 
het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven, en dient hij vervolgens na te gaan of 
het bedrag van de door de verzekeringsinstelling verleende prestaties het laatstbedoelde 
bedrag overtreft.

1.2. De arbeidsongeschiktheidsuitkering waarop een werkloze recht heeft wanneer hij 
zijn aanspraak op werkloosheidsuitkeringen verliest wegens arbeidsongeschiktheid, dekt 
niet het verlies van de werkloosheidsuitkeringen, maar wel de schade die bestaat in het 
verlies of de vermindering van het vermogen om, door het verrichten van arbeid, inkom-
sten te verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen.

2. De rechtbank van eerste aanleg stelt vast dat tussen M.L. en verweerster een over-
eenkomst  voor  minnelijke  expertise  werd  ondertekend,  waarna  dokter  R.  zijn  verslag 
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opstelde  waarbij  "tijdelijke  werkonbekwaamheden  volgens  een  degressieve  schaal 
bepaald werden met een consolidatiedatum op 1 juli 1998".

Voorts overweegt de rechtbank dat eiser "geenszins het recht heeft vanwege de verze-
keraar van de aansprakelijke derde (of ten dezen de verzekeraar van het motorvoertuig die 
een  ongeval  had  met  een  zwakke  weggebruiker,  ongeacht  de  fout  of  niet  van  de 
bestuurder  van  dit  motorvoertuig)  het  volledige  bedrag  van  de  dagvergoedingen  te 
vorderen nu haar vordering beperkt is tot hetgeen het slachtoffer in gemeen recht had 
kunnen vragen".

Op grond van die vaststellingen en overwegingen beslist de rechtbank van eerste aanleg 
dat verweerster "derhalve in haar brief van 6 april 1999 (100 pct. gedurende 75 dagen, 50 
pct.  gedurende 26 dagen,  25 pct.  gedurende 26 dagen en 15 pct.  gedurende 16 dagen 
toegepast op dagvergoedingen van 1.452 BEF voor de drie eerste periodes en op 1.481 
BEF voor de laatste periode) haar vergoedingen juist (heeft) berekend".

Nochtans stelt de rechtbank in het geheel niet vast dat de aldus berekende vergoedingen 
het bedrag vormen waarop M.L. krachtens het gemeen recht aanspraak zou kunnen maken 
hebben wegens vergoeding van het verlies of de vermindering van het vermogen om, door 
het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven. De rechtbank verzuimt na te gaan op 
welk bedrag M.L. aanspraak had kunnen maken indien eiser niet was tussengekomen.

Door het hoger beroep van eiser met betrekking tot dat onderdeel af te wijzen als onge-
grond op de loutere gronden dat "de verdere betaling van dagvergoedingen aan 100 pct. 
gebeur(de) op grond van een bijzondere ZIV-wetgeving" - beslissing die overigens niet 
kan worden bekritiseerd door de rechter die uitspraak doet over de rechtsvordering tot 
indeplaatsstelling tegen de voor het ongeval aansprakelijke derde - "waarbij het oorzake-
lijk verband verbroken werd" en dat de vordering bovendien niet werd gesteld "op grond 
van een eigen schade in hoofde van de mutualiteit  (die) deze betalingen op grond van 
deze wettelijke bepalingen uitvoerde en mogelijks recht heeft op terugbetalingen vanwege 
het RIZIV of een andere overheidsinstelling ten belope van hetgeen de terugbetaling in 
gemeenrecht overtreft",  zonder na te gaan op welk bedrag M.L. krachtens het gemeen 
recht aanspraak kon maken als vergoeding van het verlies of de vermindering van het 
vermogen om, door het verrichten van arbeid, inkomsten te verwerven,  en aldus na te 
gaan of het bedrag dat eiser aan M.L. uitkeerde,  het  laatstgenoemde bedrag overtreft,  
schendt de rechtbank van eerste aanleg artikel 136, §2, vierde lid, van de Ziektewet en de 
artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

Bovendien schendt de rechtbank van eerste aanleg, door, na te hebben vastgesteld dat 
tussen M.L. en verweerster "een overeenkomst voor minnelijke medische expertise (werd) 
ondertekend (...), waarna dokter R. (...) zijn verslag opstelde, waarbij tijdelijke werkonbe-
kwaamheden volgens een degressieve schaal bepaald werden met een consolidatiedatum 
op 1 juli 1998", en dat de verzekeringsinstelling "geenszins het recht heeft vanwege de 
verzekeraar van de aansprakelijke derde (of ten deze de verzekeraar van het motorvoer-
tuig die een ongeval had met een zwakke weggebruiker, ongeacht de fout of niet van de 
bestuurder  van  dit  motorvoertuig)  het  volledige  bedrag  van  de  dagvergoedingen  te 
vorderen nu haar vordering beperkt is tot hetgeen het slachtoffer in gemeen recht had 
kunnen vragen",  te oordelen dat verweerster  "in  haar brief van 6 april 1999 (100 pct. 
gedurende 75 dagen, 50 pct. gedurende 26 dagen, 25 pct. gedurende 26 dagen en 15 pct. 
gedurende 16 dagen toegepast op dagvergoedingen van 1.452 BEF voor de drie eerste 
periodes en op 1.481 BEF voor de laatste periode) haar vergoedingen juist berekend(e)", 
artikel 136, §2, vijfde lid, van de Ziektewet, aangezien hij daardoor impliciet maar zeker 
oordeelt dat de overeenkomst van minnelijke medische expertise die M.L. en verweerster 
aangingen, kan worden aangevoerd tegen eiser, terwijl hij diens instemming daarmee niet 
vaststelt.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
De door de verweerster ingeroepen grond van niet-ontvankelijkheid van het 

middel: het middel is nieuw.
1. De bepalingen van artikel 136, §2, van de wet van 14 juli 1994 betreffende 

de  verplichte  verzekering  voor  geneeskundige  verzorging  en  uitkeringen  met 
betrekking  tot  het  subogatierecht  van  de  verzekeringsinstelling  beogen  niet 
alleen het recht op geneeskundige verzorging, door artikel 23, derde lid, van de 
Grondwet gewaarborgd, te vrijwaren in afwachting dat de derde-aansprakelijke 
of diens verzekeraar de schade vergoedt, maar beogen ook dat die schade niet 
afgewenteld wordt op de gemeenschap en dat de uitgaven van het RIZIV beperkt 
worden.

Deze wetsbepaling raakt derhalve de openbare orde.
2. Dienvolgens is het middel dat het bestreden vonnis verwijt niet te hebben 

vastgesteld dat de eiser ingestemd heeft met de minnelijke expertise, zodat de op 
basis van die expertise tussen de verweerster en M. L. gesloten overeenkomst tot 
schaderegeling niet aan de eiser kon worden tegengeworpen, niet nieuw.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het middel zelf
4. Krachtens artikel 136, §2, vierde lid, van de voormelde wet, treedt de verze-

keringinstelling rechtens in de plaats van de rechthebbende op de prestaties van 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

5. Luidens artikel 136, §2, vijfde lid, van die wet, kan de overeenkomst die tot 
stand  gekomen  is  tussen  de  rechthebbende  en  degene  die  schadeloosstelling 
verschuldigd is, niet tegen de verzekeringsinstelling worden aangevoerd zonder 
haar instemming. Laatstgenoemde bepaling verhindert dat de rechten van verze-
keraar  van  de  geneeskundige  verzorging  worden  bepaald  op  grond  van  de 
rechten die aan de getroffene naar gemeen recht worden toegekend op basis van 
een verslag van deskundigen welke in der minne zijn aangewezen bij een over-
eenkomst tussen de getroffene en de verzekeraar van de aansprakelijke derde.

6. Het bestreden vonnis beslist dat er geen aanleiding is tot terugbetaling voor 
de kinebehandelingen na consolidatiedatum, omwille van de minnelijke medi-
sche expertise aanvaard door het slachtoffer en de verweerster naar aanleiding 
van  een  overeenkomst  voor  een  minnelijke  medische  expertise,  ondertekend 
door het slachtoffer en de verweerster, en waaruit blijkt dat de kinesitherapiebe-
handelingen na de consolidatiedatum verrechtvaardigd zijn door arthrose, voor-
bestaand aan het ongeval en oordeelt, zonder vast te stellen dat de eiser met die 
overeenkomst heeft  ingestemd,  dat de eiser van de verweerster  niet meer kan 
vorderen dat hetgeen het slachtoffer zelf in gemeen recht had kunnen vragen.

7. Het bestreden vonnis verantwoordt aldus haar beslissing niet naar recht.
8. Het middel is gegrond.
Tweede middel
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9. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het nieuw 
is daar de eiser voor de feitenrechter niet betwistte dat het bedrag dat volgens de 
verweerster en de eerste rechter verschuldigd was, berekend met inachtneming 
van  de  degressieve  arbeidsongeschiktheidspercentages,  de  in  gemeen  recht 
verschuldigde vergoeding betrof.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser het 
volledig  bedrag  van  de  uitbetaalde  vergoedingen  ten  belope  van  3.068  euro 
opvorderde  en  zodoende  betwistte  dat  het  bedrag  dat  verweerster  voorhield 
verschuldigd te zijn, de in gemeen recht verschuldigde schade betrof.

Deze  grond  van  niet-ontvankelijkheid  mist  feitelijke  grondslag  en  dient 
derhalve te worden verworpen.

10.  De  verweerster  werpt  op  dat  het  middel  eveneens  niet  ontvankelijk  is 
omdat het nieuw is daar de eiser voor de appelrechters niet aanvoerde dat het 
bedrag van 2.637,92 euro, dat volgens de verweerster en de eerste rechter aan de 
eiser verschuldigd was voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, werd vastge-
steld op basis van de overeenkomst tot minnelijke medische expertise die door 
de verweerster met de heer L. werd gesloten, en dat deze overeenkomst niet aan 
de eiser tegenstelbaar is omdat hij er zijn instemming niet mee heeft betuigd.

Zoals hierboven reeds is gesteld onder punt 1 is de bepaling van artikel 136, 
§2, van de wet van 14 juli 1994 van openbare orde, zodat het bedoelde middel 
niet nieuw is.

Het middel zelf
11. De krachtens de voormelde wet van 14 juli 1994 verleende arbeids-onge-

schiktheidsuitkeringen dekken de schade die bestaat in het verlies of de vermin-
dering  van  het  vermogen  om  door  het  verrichten  van  arbeid  inkomsten  te 
verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen.

12. De verzekeringsinstelling die prestaties heeft verleend aan de persoon die 
schade geleden heeft waarvoor een derde aansprakelijk is, treedt in de plaats van 
die rechthebbende tot beloop van het geheel van die prestaties.

13. Die vordering kan evenwel slechts worden uitgeoefend tot beloop van de 
bedragen die krachtens het gemeen recht aan de getroffene verschuldigd zijn ter 
vergoeding van dezelfde schade.

14. Het recht waarover de verzekeringsinstelling krachtens artikel 136, §2, van 
de voormelde wet tegen de aansprakelijke derde beschikt, is derhalve beperkt, 
enerzijds, tot het bedrag van de door de verzekeringsinstelling aan de benadeelde 
verleende prestatie, anderzijds, tot het maximumbedrag van de schadeloosstel-
ling waartoe de derde, die de schade heeft veroorzaakt, in gemeen recht jegens 
het slachtoffer gehouden is inzake vergoeding wegens het verlies of de vermin-
dering  van  het  vermogen  om  door  het  verrichten  van  arbeid  inkomsten  te 
verwerven.

15. Het bestreden vonnis oordeelt dat de verweerster in haar brief van 6 april 
1999 100 pct. gedurende 75 dagen, 50 pct. gedurende 26 dagen, 25 pct. gedu-
rende 26 dagen en 15 pct. gedurende 16 dagen heeft toegepast op dagvergoe-
dingen van 1.452 BEF voor de eerste drie periodes en op 1.481 BEF voor de 
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laatste periode en derhalve haar vergoeding juist heeft berekend.
16. Nu deze beslissing niet zelf vaststelt dat de aldus berekende vergoedingen 

het bedrag vormen waarop de heer L. krachtens het gemeen recht aanspraak zou 
hebben kunnen maken wegens vergoeding van het verlies of de vermindering 
van het vermogen om door het verrichten van arbeid inkomsten te verwerven, 
schendt het vonnis de aangewezen wetsbepalingen.

17. Het middel is in zoverre gegrond
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de betwisting daaromtrent  over  aan de feiten-

rechter.
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Leuven,  zitting 

houdend in hoger beroep.

3 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – 
Gelijkluidende conclusie  van  de h.  Werquin,  advocaat-generaal  –  Advocaat:  mrs.  van 
Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 192

2° KAMER - 4 april 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAFMAAT - UITSTEL - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT - FEITEN WAAROP 
DE MOTIVERING BETREKKING KAN HEBBEN - GRENZEN

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWOON UITSTEL - BIJZONDERE MOTIVERINGSPLICHT - FEITEN 
WAAROP DE MOTIVERING BETREKKING KAN HEBBEN - GRENZEN

3º STRAF — ALLERLEI - STRAFMAAT - UITSTEL - BIJZONDERE 
MOTIVERINGSPLICHT - FEITEN WAAROP DE MOTIVERING BETREKKING 
KAN HEBBEN - GRENZEN

1º, 2° en 3°  Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van  
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die het  
voorwerp  van de strafvordering  uitmaken of  hebben uitgemaakt  en die  bewezen zijn 
verklaard1 .(Art. 195, tweede lid, Sv.; Art. 8, Probatiewet)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. D.)

ARREST

1 Zie Cass., 7 mei 1996, AR P.95.0120.N, nr 153.
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(A.R. P.05.0097.N)

I. Rechtspleging voor het Hof 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer.
De eiser stelt in een verzoekschrift een middel voor. Dit verzoekschrift is aan 

dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. 
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. Voorafgaande rechtspleging 
1. Het Hof heeft bij arrest van 15 maart 2005 aan het Arbitragehof de volgende 

prejudiciële vraag gesteld: 
"Schendt artikel 9 Drugwet, zoals gewijzigd bij artikel 14 van de wet van 3 

mei 2003, de artikelen 10 en 11 Grondwet, artikel 9 Drugwet in deze zin uitge-
legd dat alleen de beklaagde die voor een drugmisdrijf wordt vervolgd, onder de 
in dat artikel bepaalde voorwaarden in aanmerking kan komen voor de gunst van 
de toepassing van de bepalingen van de Probatiewet, zelfs indien hij niet voldoet 
aan de bij de artikelen 3 en 8 van laatstgenoemde wet gestelde voorwaarden met 
betrekking tot de vroegere veroordelingen die hij mocht hebben ondergaan, en 
niet de beklaagde die niet voor een dergelijk drugmisdrijf wordt vervolgd maar 
waarvan de rechter vaststelt dat, mocht hij in de omstandigheden waarin hij het 
hem ten laste gelegde misdrijf heeft gepleegd, eveneens zijn vervolgd wegens 
een drugmisdrijf, de rechter hem dan bij toepassing van artikel 9 Drugwet die 
gunst zou hebben toegestaan ?"

2. Het Arbitragehof heeft deze prejudiciële vraag bij het arrest nr.197/2005 van 
21 december 2005 ontkennend beantwoord.

III. Beslissing van het Hof
Beoordeling 
3.De appelrechters oordelen dat de verweerder schuldig is aan diefstallen en 

stellen vast dat hij deze pleegde in staat van wettelijke herhaling.
Zij veroordelen hem vervolgens tot een gevangenisstraf van één jaar en een 

geldboete van honderd euro met gedeeltelijk uitstel van tenuitvoerlegging gedu-
rende een periode van vijf jaar mits naleving van probatievoorwaarden;

De appelrechters verantwoorden dit uitstel van tenuitvoerlegging door de vast-
stelling  dat  "(verweerder)  klaarblijkelijk  tevens  drugmisdrijven  (...)  heeft 
gepleegd  die  door  eenheid  van  misdadig  opzet  verbonden  zijn  met  de  thans 
bewezen bevonden feiten voorwerp van de betichtingen" en dat "de omstandig-
heid  dat  het  openbaar  ministerie  voor  deze  drugmisdrijven  een  afzonderlijke 
vervolging zou instellen of nalaat een vervolging in te stellen, niet voor gevolg 
(kan) hebben dat aan de (verweerder) hierdoor het voordeel van artikel 9 van de 
wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaap-
middelen  en  verdovende  middelen,  ontsmettingsstoffen  en  antiseptica  zou 
worden ontnomen";

4. Artikel 9 Drugwet bepaalt dat eenieder die de in artikel 2bis, §1, Drugwet 
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genoemde stoffen, met het oog op eigen gebruik, op onwettige wijze vervaardigt, 
verkrijgt of onder zich heeft, in aanmerking kan komen voor de toepassing van 
de bepalingen van de Probatiewet van 29 juni 1964, zelfs indien hij niet voldoet 
aan de bij de artikelen 3 en 8 van laatstgenoemde wet gestelde voorwaarden met 
betrekking tot vroegere veroordelingen die hij mocht hebben opgelopen, zulks 
onverminderd de bepalingen van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek. De bepa-
lingen van het eerste lid van artikel 9 zijn ook van toepassing op personen die, 
met  het  oog  op  eigen  gebruik,  kosteloos  of  tegen  betaling  het  gebruik  voor 
anderen  hebben  vergemakkelijkt,  voornoemde  stoffen  hebben  verkocht  of  te 
koop aangeboden, behalve indien deze misdrijven gepaard gaan met de verzwa-
rende omstandigheden bedoeld in artikel 2bis, §2, b), §§3 en 4 Drugwet;

5. Voor de bepaling van de op te leggen strafmaat en het eventuele uitstel van 
tenuitvoerlegging ervan mag de rechter slechts rekening houden met de feiten die 
het  voorwerp  van  de  strafvordering  uitmaken  of  hebben  uitgemaakt  en  die 
bewezen zijn verklaard;

De rechter die niet gevat is te oordelen over het feit of een beklaagde zich aan 
een drugmisdrijf schuldig heeft gemaakt, vermag niet te oordelen dat het drug-
misdrijf  gepleegd met éénzelfde misdadig opzet  met het  misdrijf  dat  bij  hem 
aanhangig gemaakt is, en beantwoordt aan de omschrijving, vermeld in artikel 9 
voornoemd.

6.  Door  rekening  te  houden  met  feiten  waarvoor  de  verweerder  niet  is 
vervolgd, verantwoorden de appelrechters hun beslissing over de op te leggen 
strafmaat en het eventuele uitstel van tenuitvoerlegging ervan niet naar recht.

7. Het middel is gegrond. 
Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering 
8. De omwettigheid van de straf of van de lorivering ervan tast de wettigheid 

van de schuldigverklaring niet aan. 
9.  Wat  de  schuldigverklaring  betreft  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van 

nietigheid  voorgeschreven  rechtsvormen  in  acht  genomen  en  is  de  beslissing 
overeenkomstig de wet gewezen. 

Dictum 
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerder tot straf veroor-

deelt en hem veroordeelt tot betaling van een bijdrage aan het bijzonder fonds 
voor de hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden. 

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

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige. 
Veroordeelt de verweerder in de helft van de kosten van het cassatieberoep en 

laat de overige helft ten laste van de Staat; 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.  

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
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raal.

Nr. 193

2° KAMER - 4 april 2006

1º MILIEURECHT - MILIEUTAKS - WET MILIEUTAKS - TOESTAND VÓÓR DE WIJZIGING DOOR DE 
WET VAN 7 MAART 1996 - BATTERIJEN - HANDELINGEN WAARDOOR DE MILIEUTAKS VERSCHULDIGD 
WORDT - VOORWAARDE

2º MILIEURECHT - MILIEUTAKS - WET MILIEUTAKS - TOESTAND NA DE WIJZIGING DOOR DE WET 
VAN 7 MAART 1996 - BATTERIJEN - HANDELINGEN WAARDOOR DE MILIEUTAKS VERSCHULDIGD 
WORDT - GROOTHANDELAAR - RECHTSTREEKSE LEVERING AAN PARTICULIEREN - GEVOLG

1º Uit de artikelen 369, 11° en 12°, 377 en 394 Wet Milieutaks, vóór zijn wijziging bij wet 
van  7  maart  1996,  volgt  dat  tot  9  april  1996,  datum  van  inwerkingtreding  van 
laatstgenoemde wet,  de milieutaksen verschuldigd waren van zodra er  een handeling 
werd  gesteld  waardoor  de  rechten  bij  invoer,  de  accijns  of  de  belasting  over  de 
toegevoegde waarde voor de eerste maal in het land verschuldigd worden, ongeacht de 
aard  van  de  handeling  die  aanleiding  gaf  tot  het  verschuldigd  zijn  van  de  rechten,  
accijnzen en belasting over de toegevoegde waarde en ongeacht de bestemmeling van 
de producten. 

2º Uit de artikelen 369, 11° en 369, 11°bis, Wet Milieutaks, zoals gewijzigd door de wet van 
7 maart 1996, volgt dat de milieutaks verschuldigd is in de fase van het distributieproces  
die net voorafgaat aan de levering van de aan de milieutaks onderworpen producten aan 
personen die ze daadwerkelijk  verbruiken,  ongeacht  of  het  gaat  om een intermediair  
verbruik of om een eindverbruik, met andere woorden bij de levering van de producten  
aan de kleinhandelaar die de laatste schakel vormt tussen de verbruiker enerzijds en de  
groothandelaar  anderzijds.  Wanneer  de  groothandelaar  rechtstreeks  de  aan  de 
milieutaks onderworpen producten levert aan particulieren, blijft hij een belastingplichtige  
die de milieutaks verschuldigd is,  aangezien hij  in dat geval  in zijn hoedanigheid van 
groothandelaar rechtstreeks aan zichzelf levert in zijn hoedanigheid van kleinhandelaar 
en aldus zelf de aan de milieutaks onderworpen producten in verbruik brengt in de zin  
van artikel 369, 11° Wet Milieutaks. 

(BELGISCHE STAAT, Federale Overheidsdienst Financiën T. R.)

ARREST

(A.R. P.05.1607.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 2 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. TERZAKE DIENENDE GEGEVENS
De verweerder werd door eiser vervolgd wegens mededaderschap aan:
"Zoals het op 27 juli 1999 te 2018 Antwerpen, Vestingstraat 53 werd vastge-
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steld  door de controle  der  accijnzen Antwerpen  I  en  uit  verder  onderzoek is 
gebleken, dat [de verweerder] zich schuldig heeft gemaakt aan:

Feit  I:  het  niet-betalen  van  milieutaksen  op  4.097  batterijen,  welke  in  de 
periode van 1 januari 1996 tot 31 december 1996 in België in verbruik gesteld 
werden;

Feit II: het niet-aanbrengen van het kenteken inzake milieutaks op batterijen".
Het bestreden arrest preciseert vooreerst de tijdsbepaling van de beide telast-

leggingen als "tussen 31 december 1995 en 1 januari 1997, steeds met eenzelfde 
opzet, met een laatste feit op 31 december 1996". Het veroordeelt de verweerder 
vervolgens bij eenvoudige schuldigverklaring als dader, aan de hem sub 1 en 2 
ten laste gelegde feiten, "doch wat feit I betreft, slechts voor een niet nader te 
bepalen  aantal  batterijen".  Op  civielrechtelijk  gebied  verklaart  het  bestreden 
arrest  de  vordering  van  de  eiser  ontvankelijk  en  "in  gezegde  mate"  deels 
gegrond, veroordeelt de verweerder tot betaling van één euro provisioneel met 
interest en wijst het meergevorderde af.

Het bestreden arrest steunt zijn beslissing op de uitleg die het geeft van het 
hier toepasselijke geachte artikel 369, 11°bis, van de gewone wet tot vervolledi-
ging van de federale  staatsstructuur,  zoals ingevoegd bij  de wet  van 7 maart 
1996. Het oordeelt op grond van die uitleg dat in de mate dat de verweerder als 
groothandelaar  rechtstreeks  aan  particulieren  leverde  er  geen  milieutaks 
verschuldigd  was.  Omdat  niet  werd  uitgemaakt  welke  hoeveelheden  de 
verweerder leverde aan respectievelijk kleinhandelaren en particulieren, beperkte 
het arrest de feiten waarvoor het de verweerder veroordeelt bij eenvoudige schul-
digverklaring en ook de veroordeling op civielrechtelijk gebied.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  Het  onderdeel  heeft  betrekking op de beslissing over  de feiten gepleegd 

vóór 9 april 1996.
2. Het voor het jaar 1996 toepasselijke artikel 377 van de gewone wet van 16 

juli  1993 tot  vervollediging  van  de  federale  staatsstructuur  (verder  genoemd: 
Wet Milieutaks) bepaalt onder meer dat alle in het verbruik gebrachte batterijen 
onderworpen zijn aan een milieutaks van 20 frank per batterij.

Het voor het jaar 1996 toepasselijke artikel 394 Wet Milieutaks bepaalt dat de 
belastingplichtige de milieutaks verschuldigd is bij het in verbruik brengen.

Volgens artikel 369, 11° , Wet Milieutaks, vóór zijn wijziging bij wet van 7 
maart  1996, is  het  in verbruik brengen de handeling waardoor  de rechten bij 
invoer, de accijns of de belasting over de toegevoegde waarde voor de eerste 
maal in het land verschuldigd worden.

Krachtens het voor datzelfde jaar toepasselijke artikel 369, 12°, Wet Milieu-
taks is de belastingplichtige elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die over-
gaat tot het in het verbruik brengen van producten die onderworpen zijn aan een 
milieutaks.



784 HOF VAN CASSATIE 4.4.06 - Nr. 193 

3. Uit de voormelde bepalingen volgt dat tot 9 april 1996, dit is de dag van de 
inwerkingtreding van de wet van 7 maart 1996 tot wijziging van de Wet Milieu-
taks,  de  milieutaksen  verschuldigd  waren  van  zodra  er  een  handeling  werd 
gesteld waardoor de rechten bij invoer, de accijns of de belasting over de toege-
voegde waarde voor de eerste maal in het land verschuldigd worden, ongeacht de 
aard van de handeling die aanleiding gaf tot het verschuldigd zijn van de rechten, 
accijnzen en btw en ongeacht de bestemmeling van de producten.

4. Het bestreden arrest maakt geen onderscheid tussen de periode vóór en na 9 
april 1996. Het past voor heel het jaar 1996 de Wet Milieutaks toe zoals die werd 
gewijzigd bij de wet van 7 maart 1996.

Aldus verantwoordt het bestreden arrest zijn beslissing over de feiten van vóór 
9 april 1996 niet naar recht.

5. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
6.  Het onderdeel  heeft  betrekking op de beslissing over  de feiten gepleegd 

vanaf 9 april 1996.
7. Artikel 369, 11°, Wet Milieutaks, gewijzigd bij artikel 2, 5) , van de wet van 

7 maart 1996 tot wijziging van de Wet Milieutaks, bepaalt dat in het verbruik 
brengen is de levering van producten onderworpen aan milieutaks aan kleinhan-
delaars door ondernemingen die gehouden zijn zich te laten registreren volgens 
de modaliteiten vastgesteld door de minister van Financiën, tenzij de fabrikant, 
de invoerder, de intracommunautaire verwerver of eventueel zijn fiscale verte-
genwoordiger in de plaats zouden treden van die geregistreerde ondernemingen 
voor de verplichtingen die hen zijn opgelegd.

Artikel 369, 11°bis, Wet Milieutaks, ingevoegd bij artikel 2, 6), van de wet 
van 7 maart 1996 tot wijziging van de Wet Milieutaks, bepaalt dat de kleinhan-
delaar is, iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de milieutaks onderworpen 
producten levert aan natuurlijke of rechtspersonen die ze verbruiken, ongeacht of 
het gaat om intermediair of eindverbruik.

8. Uit die bepalingen volgt dat de milieutaks verschuldigd is in de fase van het 
distributieproces  die net  voorafgaat  aan de levering van de aan de milieutaks 
onderworpen producten aan personen die ze daadwerkelijk verbruiken, ongeacht 
of het gaat  om een intermediair  verbruik of om een eindverbruik,  met andere 
woorden bij de levering van de producten aan de kleinhandelaar die de laatste 
schakel vormt tussen de verbruiker enerzijds en de groothandelaar anderzijds.

9. Wanneer de groothandelaar rechtstreeks de aan de milieutaks onderworpen 
producten  levert  aan  particulieren,  dan blijft  hij  een  belastingplichtige  die  de 
milieutaks  verschuldigd  is.  De groothandelaar  stelt  aldus  zelf  de  goederen  in 
verbruik.  Hij blijft  dus de hoedanigheid van belastingplichtige behouden voor 
levering aan particulieren.

10. Het bestreden arrest  dat anders beslist, verantwoordt  zijn beslissing niet 
naar recht.

11. Het onderdeel is eveneens gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

vernietigde arrest.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 194

2° KAMER - 4 april 2006

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKING - BEVEL TOT HUISZOEKING - VERMELDINGEN

Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoeking moet worden 
uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding van het adres en van de 
naam van de bewoner,  vereisen noch het E.V.R.M.,  noch artikel  89bis Wetboek van  
Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de vermelding van de naam van 
de bewoner1.

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1612.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 16 november 2005.
De eisers voeren ieder in een memorie die aan dit arrest zijn gehecht dezelfde 

drie middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
6. Het in artikel 89bis Wetboek van Strafvordering vermelde bevel tot huiszoe-

king,  zoals bedoeld in artikel  15 Grondwet,  moet de woning preciseren waar 

1 Zie Cass., 18 nov. 1997, AR P.96.1364.N, nr 485 met concl. van adv.-gen. BRESSELEERS; 26 maart 
2002, AR P.01.1642.N, nr 204; 26 okt. 2004, AR P.04.1129.N, nr 509. 
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deze moet worden uitgevoerd.
7. Zo het bevel tot huiszoeking de woning moet aanwijzen waar de huiszoe-

king moet worden uitgevoerd en dit in de regel kan gebeuren door de vermelding 
van het adres en de naam van de bewoner, vereisen noch het EVRM, noch artikel 
89bis Wetboek van Strafvordering, noch enige andere wetsbepaling formeel de 
vermelding van de naam van de bewoner. 

8. Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering 
15. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. K. Luyckx, Antwerpen en J. Vercraeye, Antwerpen.

Nr. 195

2° KAMER - 4 april 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - ONDERZOEK VAN DE 
REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING - VERMELDING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING WAARBIJ BIJKOMENDE 
ONDERZOEKSHANDELINGEN WORDEN BEVOLEN - GEZAG VAN GEWIJSDE

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESLISSING WAARBIJ BIJKOMENDE ONDERZOEKSHANDELINGEN WORDEN 
BEVOLEN - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN VAN 
VOLDOENDE BEZWAREN - BEOORDELING

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - 
ONDERZOEKSGERECHT - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - VASTSTELLING VAN HET BESTAAN 
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - TOETSING DOOR HET HOF

6º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - WETTELIJKE 
OMSCHRIJVING VAN DE FEITEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING - GRENZEN

7º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
ONDERZOEKSGERECHT - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - WETTELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE 
FEITEN - GRENZEN
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8º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - AMBTSHALVE 
VERVOLGINGEN - BEOORDELING

1º Het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt is niet verplicht in zijn uitspraak te  
vermelden  dat  het  de  regelmatigheid  van  de  hem  voorgelegde  procedure  heeft 
onderzocht. (Art. 235bis, Sv.)

2º en 3°  De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshandelingen 
beveelt, is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde, het onderzoeksgerecht  
blijft vrij om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechtspleging te oordelen dat  
het onderzoek volledig is1.

4º  en 5° Het onderzoeksgerecht oordeelt  bij  de regeling van de rechtspleging vrij  of  er  
tegen de inverdenkinggestelde al dan niet  voldoende bezwaren bestaan; het Hof van 
Cassatie  kan  op  dit  oordeel  van  het  onderzoeksgerecht  geen  marginale  toetsing 
uitoefenen2.

6º en 7° Het onderzoeksgerecht oordeelt onaantastbaar welke de wettelijke omschrijving is  
van de feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke partij waardoor het onderzoek werd  
geopend, voor zover die omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten. 

8º De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt vrij of ze met toepassing van het artikel 
235 Wetboek van Strafvordering ambtshalve vervolgingen gelast voor feiten die niet in de 
oorspronkelijke vordering tot het instellen van een gerechtelijk  onderzoek of de klacht 
met burgerlijke partijstelling begrepen zijn. 

(CENTRALE AMERICAINE nvT. A. e.a.)

ARREST

(A.R. P.05.1650.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 4 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging regelt, is niet verplicht in zijn 

uitspraak te vermelden dat het de regelmatigheid van de hem voorgelegde proce-
dure heeft onderzocht.

2. De beslissing van het onderzoeksgerecht dat bijkomende onderzoekshande-
lingen beveelt, is slechts voorlopig en heeft geen gezag van gewijsde. Het onder-
zoeksgerecht blijft vrij om nadien ter gelegenheid van de regeling van de rechts-
pleging te oordelen dat het onderzoek volledig is. 

1 Zie Cass., 18 sept. 2001, AR P.01.0913.N, nr 470; 9 jan. 2002, AR P.01.1035.F, nr 17 met concl. 
adv.-gen. SPREUTELS. 
2 Zie Cass., 23 mei 2001, AR P.01.0317.F, nr 307 met concl. advocaat-generaal LOOP; 8 mei 2002, 
AR P.01.1395.F, nr 281; 2 april 2003; AR P.03.0040.F, nr 221; 16 feb. 2005, AR P.04.1428.F, nr 95; 
17 jan. 2006, P.05.1342.N, nr.40;  24 jan. 2006, AR P.05.1125.N, nr .50. 
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3. Het onderzoeksgerecht oordeelt bij de regeling van de rechtspleging vrij of 
er tegen de inverdenkinggestelde al dan niet voldoende bezwaren bestaan. Het 
Hof van Cassatie kan op dit oordeel van het onderzoeksgerecht geen marginale 
toetsing uitoefenen. 

4.  Het  onderzoeksgerecht  oordeelt  onaantastbaar  welke  de  juiste  wettelijke 
omschrijving is van de bepaalde feiten bedoeld in de klacht van de burgerlijke 
partij  waardoor  het  gerechtelijk  onderzoek  werd  geopend,  voor  zover  die 
omschrijving niet onverenigbaar is met die feiten.

5. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt vrij of ze met toepassing van 
het artikel 235 Wetboek van Strafvordering ambtshalve vervolgingen gelast voor 
feiten die niet in de oorspronkelijke vordering tot het instellen van een gerechte-
lijk onderzoek of de klacht met burgerlijke partijstelling begrepen zijn.

6. De grieven falen in zoverre naar recht.
7. Het bestreden arrest overweegt dat het geheel der voorhanden zijnde gege-

vens geen voldoende bezwaren heeft opgeleverd ten aanzien van de inverden-
kinggestelden  en  het  niet  verantwoord  is  nog  bijkomende  onderzoekshande-
lingen te bevelen of de zaak te evoceren en een raadsheer-onderzoeker aan te 
wijzen.

Met  deze  redenen  beantwoordt  het  bestreden  arrest  de  desbetreffende 
verzoeken van de eiseres en omkleedt het zijn beslissing wettig met redenen. 

8. De grieven missen in zoverre feitelijke grondslag.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Schoesetters, Antwerpen en A. De Schampheleire, Antwerpen.

Nr. 196

2° KAMER - 4 april 2006

1º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID

2º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - VOORWAARDE

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGERLIJKE 
PARTIJSTELLING - GEVOLG

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE - 
BETWISTING VAN HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - MOTIVERING - 
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DRAAGWIJDTE

5º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - CONCLUSIE 
WAARBIJ HET FEITELIJK BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN WORDT BETWIST - MOTIVERING - 
DRAAGWIJDTE

6º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — OP CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESTAAN 
VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VASTSTELLING

7º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJK PROCES - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
TOEPASSELIJKHEID

8º ONDERZOEKSGERECHTEN - RECHTEN VAN DE MENS - E.V.R.M. - ARTIKEL 6.1 - 
EERLIJK PROCES - TOEPASSELIJKHEID

1º,  2°  en  3°   De burgerlijke  partijstelling  bij  de  bevoegde onderzoeksrechter  door  een 
persoon die beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf kan slechts  
de  strafvordering  voor  dat  bepaalde  feit  op  gang  brengen  in  zoverre  de  betrokkene 
benadeeld kan zijn door dat misdrijf; het kan de strafvordering niet op gang brengen voor  
een feit waardoor hij niet kan benadeeld zijn1.(Art. 63, Sv.)

4º, 5° en 6°  Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert 
of betwist, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vaststelling 
dat die bezwaren al dan niet bestaan2. (Artt. 128, 129, 130, 229 en 231, Sv.)

7º en 8° Daar de beslissingen van de onderzoeksgerechten die de rechtspleging regelen,  
onder meer deze die een buitenvervolgingstelling of een ontslag van onderzoek bevelen,  
geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervolging of over de vaststelling  
van burgerlijke rechten of verplichtingen, is het artikel 6,1 E.V.R.M. als dusdanig op die  
regeling van de rechtspleging niet toepasselijk3.

(C. T. V.)

ARREST

(A.R. P.05.1651.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 15 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 8 okt. 2002, AR P.02.0419.N, nr 516; 11 feb. 2003, AR P.02.0608.N, nr 94.
2 Cass.,  23  mei  2001,  AR  P.01.0317.F,  nr  307  met  concl.  adv.-gen.  LOOP;  8  mei  2002,  AR 
P.01.1395.F, nr 281; 2 april 2003, AR P.03.0040.F, nr 221; 16 feb. 2005, AR P.04.1428.F, nr 95; 17 
jan. 2006, P.05.1342.N, nr.40 ; 24 jan. 2006, AR P.05.1125.N, nr.50.
3 Zie Cass., 29 sept. 1999, AR P.99.1228.F, nr 494; 12 maart 2003, AR P.03.0313.F, nr 164; 26 
maart  2003,  AR P.03.0136.F,  nr  206;  2  april  2003,  AR P.03.0040.F,  nr  221;  22 okt.  2003,  AR 
P.03.1150.F, nr 521. 
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Met de overwegingen die het middel  aanhaalt,  geeft  het  bestreden arrest 

geen uitleg van de te dezen toepasselijke versie van het artikel 245, eerste lid, 
Strafwetboek.

2. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
3.  De  burgerlijke-partijstelling  bij  de  bevoegde  onderzoeksrechter  van  een 

persoon die beweert benadeeld te zijn door een misdaad of een wanbedrijf, kan 
slechts de strafvordering voor dat bepaalde feit op gang brengen in zoverre de 
betrokkene kan zijn benadeeld door dat misdrijf. Het kan niet de strafvordering 
op gang brengen voor een feit waardoor hij niet kan zijn benadeeld. 

4. Het middel faalt in zoverre naar recht.
Tweede middel
(...)
Tweede onderdeel
7. Wanneer een conclusie het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren betwist 

of aanvoert, antwoordt het onderzoeksgerecht daarop door de onaantastbare vast-
stelling dat die bezwaren al dan niet bestaan. 

8. Het bestreden arrest doet dit.
9. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
(...)
Vierde middel
12.  Daar  de  beslissingen  van  de  onderzoeksgerechten  die  de  rechtspleging 

regelen,  onder  meer deze die  een buitenvervolgingstelling of een ontslag van 
onderzoek bevelen, geen uitspraak doen over de gegrondheid van de strafvervol-
ging of over de vaststellingen van burgerlijke rechten of verplichtingen, is het 
artikel 6.1 EVRM als dusdanig op die regeling van de rechtspleging niet toepas-
selijk. 

13. Het middel faalt in zoverre naar recht.
14. Het bestreden arrest geeft geen uitlegging van enig stuk van het strafonder-

zoek.
15. Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
16.  In  zoverre  het  middel  berust  op  aanvoeringen  die  reeds  in  het  eerste, 

tweede en derde middel werden aangevoerd, is het niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
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Advocaat: mr. B. Staelens, Brugge.

Nr. 197

2° KAMER - 4 april 2006

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - DEVOLUTIEVE WERKING - TUSSENVONNIS DAT GEEN VOLLEDIGE 
UITSPRAAK DOET OVER DE ZAAK - HOGER BEROEP VAN SOMMIGE PARTIJEN - VERNIETIGING VAN HET 
TUSSENVONNIS EN EVOCATIE - BEVOEGDHEID VAN DE APPELRECHTER TEN AANZIEN VAN DE ANDERE 
PARTIJEN

2º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERNIETIGING VAN DE 
BESLISSING TOT EVOCATIE - GEVOLG

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - BESLISSING TOT EVOCATIE 
- VERNIETIGING ZONDER VERWIJZING - GEVOLG

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
TUSSENVONNIS WAARBIJ ENKEL EEN ONDERZOEKSMAATREGEL WORDT BEVOLEN - HOGER BEROEP - 
VERNIETIGING VAN HET TUSSENVONNIS - BESLISSING TOT EVOCATIE - BESLISSING GESTEUND OP 
EEN MOGELIJKE SCHENDING VAN HET RECHT VAN VERDEDIGING - BESLISSING DIE UITGAAT VAN EEN 
ONJUISTE HYPOTHESE - REGELMATIGHEID

1º Ingevolge de devolutieve werking van het hoger beroep kan de appelrechter een vonnis  
dat nog geen volledige uitspraak heeft gedaan over de bij de eerste rechter aanhangige  
zaak, slechts vernietigen ten aanzien van de partijen die in hoger beroep zijn gekomen of  
tegen wie het hoger beroep is gericht. De omstandigheid dat het vernietigde vonnis ten  
aanzien van andere partijen dan de voormelde dezelfde onwettigheid bevat, doet hieraan 
geen afbreuk1. 

2º en 3°  Wanneer het Hof vaststelt dat de appelrechters bij tussenarrest, met schending 
van artikel  215 Wetboek van Strafvordering,  een tussenvonnis  van de eerste rechter  
vernietigden en de zaak in haar geheel evoceerden, ook ten aanzien van partijen die niet  
in  hoger  beroep  waren  gekomen  of  tegen  wie  het  hoger  beroep  niet  was  gericht,  
vernietigt het dit tussenarrest zonder verwijzing. Deze vernietiging brengt de vernietiging 
mee van alle daarop volgende arresten in zoverre deze eveneens tegen deze partijen  
werden  gewezen.  De  eerste  rechter  zal  derhalve,  ingevolge  de  vernietiging  van  de  
beslissing  tot  evocatie,  alsnog  uitspraak  moeten  doen  over  de  bij  hem  nog  steeds 
aanhangige zaken tegen de partijen. 

4º Niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de appelrechters een tussenvonnis  
van de eerste  rechter,  die  enkel  een onderzoeksmaatregel  bevolen had zonder  over 
enige betwisting uitspraak te doen, vernietigen en de zaak in haar geheel evoceren, op  
grond van de vaststelling dat, door die beslissing van de eerste rechter, het recht van  
verdediging mogelijk kan worden geschaad, aangezien de eerste rechter nog steeds zijn 
volledige rechtsmacht behield om over de grond van de zaak en over de bruikbaarheid 
en de waarde van het aangebrachte bewijs uitspraak te doen.

1 BAUWENS, N., "Evocatie ingevolge artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering : een weinig 
vastomlijnd begrip", RW 1983-84, 753-776, inz. 760. 
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(D. e.a. )

ARREST

(A.R. P.05.1704.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I is gericht tegen het arrest alvorens recht te doen van het 

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 28 april 2005.
Het cassatieberoep II is gericht tegen het arrest alvorens recht te doen van het 

Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, van 15 juni 2005.
De cassatieberoepen III tot VIII zijn gericht tegen de arresten alvorens recht te 

doen  van  het  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen,  correctionele  kamer,  van  4 
november 2004, 28 april 2005, 25 mei 2005 en 15 juni 2005, en tegen het eindar-
rest van dezelfde kamer van 10 november 2005. 

Het cassatieberoep IX is gericht tegen de verwijzingsbeschikking van de raad-
kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen van 12 juni 2003 in de 
zaak II 

De eiser III voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 
aan.

De eiser III doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in zoverre 
het werd ingesteld tegen het arrest van 4 november 2004.

De eiser IV.2 voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan.

De eiser VII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een grief aan.
De eiser VIII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zes middelen 

aan.
De overige eisers voeren geen middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. ANTECEDENTEN
Voor  de  Correctionele  Rechtbank  te  Antwerpen  werden  drie  afzonderlijke 

strafzaken aanhangig gemaakt. In de zaak I werden onder meer de eiser I en II en 
de eisers IV.2, V, VI, VII en VIII vervolgd. In de zaak II werden onder meer de 
eiser  I  en  II  en de  eisers  III,  IV.1,  IV.2  vervolgd.  Geen  van  de  eisers  werd 
vervolgd in de zaak III. 

Bij vonnis alvorens recht te spreken van 3 september 2003 voegde de recht-
bank de drie zaken samen. 

Bij vonnis van 5 november 2003 verzocht de rechtbank het openbaar minis-
terie  bepaalde  stukken bij  het  dossier  te  voegen.  De rechtbank verklaarde  dit 
vonnis uitvoerbaar bij voorraad. De eiser I en II en de eiser VIII en een medebe-
klaagde kwamen van dit vonnis in hoger beroep. Het openbaar ministerie stelde 
hierop hoger beroep in tegen deze eisers en de medebeklaagde.

Bij vonnis alvorens recht te spreken van 12 november 2003 weerde de recht-
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bank  stukken  uit  het  debat  en  verklaarde  de  strafvordering  ontvankelijk.  De 
rechtbank verklaarde dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad. De eiser I en II en de 
eiser IV.1 en een medebeklaagde kwamen van dit vonnis in hoger beroep. Het 
openbaar ministerie stelde hierop hoger beroep in tegen deze eisers en de mede-
beklaagde. 

Het bestreden arrest van 4 november 2004 vernietigde de beide vonnissen en 
trok hierbij telkens heel de zaak aan zich, dit is evoceert ze, ook ten aanzien van 
de partijen die  geen  hoger  beroep  hadden ingesteld  en tegen  wie geen  hoger 
beroep was gericht, dit is die geen geïntimeerden zijn.

Het motiveerde deze beslissingen met volgende overwegingen:
"M.b.t. het tussenvonnis van 5 november 2003
Dat de eerste rechter bij dit tussenvonnis het openbaar ministerie verzocht 'de 

relevante stukken'  uit een dossier met not. nr.  AN.60.35.104028/00 te voegen 
daar waar (minstens) de verdediging van [ eiser I en II ] bij conclusie verzocht 
had het  ganse  dossier  te  doen  voegen  teneinde  de regelmatigheid  van in  het 
huidige dossier aangewende gegevens te kunnen verifiëren op hun herkomst en 
wettigheid;

Dat door deze uiterst vage omschrijving (uit geen enkel procedurestuk blijkt 
dat de stukken gepreciseerd werden) de verdediging van een partij wordt overge-
laten aan de willekeur van een andere  partij  (voor zover  deze al  zou moeten 
weten wat 'de relevante stukken' zijn) en aldus de rechten van verdediging van 
een partij mogelijk kunnen worden geschaad;

Dat derhalve dit tussenvonnis dient te worden te niet gedaan;
M.b.t. het tussenvonnis van 12 november 2003
Dat  de  eerste  rechter  bij  dit  tussenvonnis  de  strafvordering  ontvankelijk 

verklaarde;
Dat nochtans er door minstens [ eiser I en II ] geconcludeerd werd tot de niet 

ontvankelijkheid van de strafvordering; 
Dat dient vastgesteld dat niet alle aanwezige partijen noch een aantal tegen wie 

de  zaak  tegensprekelijk  in  voortzetting  was  gesteld  (zie  zittingsbladen  3 
september 2003 en 15 oktober 2003 met vaste datumplanning van het verdere 
procesverloop) het woord werd verleend om gebeurlijk desbetreffend hun verde-
diging en hun argumenten voor te dragen;

Dat  dit  een  schending  van  de  rechten  van  de  verdediging  uitmaakt  en  het 
vonnis derhalve dient te worden te niet gedaan;

Dat nu beide tussenvonnissen worden te niet gedaan het [hof van beroep] de 
zaak in haar geheel ab initio dient te evoceren en dit ook geldt t.a.v. niet in hoger 
beroep zijn gekomen."

III. BESLISSING VAN HET HOF
Afstand van het cassatieberoep van de eiser III
1. De eiser doet afstand zonder berusting van zijn cassatieberoep in zoverre het 

werd ingesteld tegen het arrest van 4 november 2004, daar in dit verband thans 
geen voor cassatieberoep vatbare beslissing voorligt in de zin van artikel  413 
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Wetboek van Strafvordering,  aangezien  de eiser  niet  werd  opgeroepen  bij  de 
procedure die leidde tot het arrest, dat ten aanzien van hem derhalve bij verstek 
werd  gewezen  en  de  termijn  voor  het  aantekenen  van  verzet  nog  niet  is 
verstreken zodat het cassatieberoep op dit vlak voorbarig is. 

2. Daar inmiddels ten aanzien van de eiser een eindarrest is gewezen, zou een 
eventueel  verzet  tegen  het  arrest  alvorens  recht  te  doen,  dat  de  zaak  geheel 
evoceert, doelloos en dus niet ontvankelijk zijn. 

3. De afstand kan niet worden verleend.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eiser I en II 
4. De beide cassatieberoepen zijn gericht  tegen voorbereidende arresten.  Ze 

werden ingesteld vooraleer er een eindarrest was.
5.  Volgens  het  artikel  416,  eerste  lid,  Wetboek  van  Strafvordering  zijn  de 

cassatieberoepen niet ontvankelijk.
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen van de eisers III tot VIII
6. Geen van de eisers heeft belang bij een cassatieberoep tegen het arrest van 

25 mei 2005 dat de vraag van de eiser VIII,  om bij arrest te oordelen over de 
door hem tot dan bij conclusie ingediende middelen en argumenten, bij de grond 
van de zaak voegt. 

Het arrest van 10 november 2005 heeft immers over deze conclusie uitspraak 
gedaan.

7. In zoverre de cassatieberoepen tegen het arrest van 25 mei 2005 zijn gericht, 
zijn ze niet ontvankelijk.

8. De eisers werden bij het arrest van 10 november 2005 vrijgesproken van 
bepaalde telastleggingen of delen van telastleggingen. Het betreft de vrijspraken 
voor volgende telastleggingen:

de eiser III: telastlegging zaak II, A;
de eiser IV.1: telastleggingen zaak II, A, CI, CII en CIII;
de eiser IV.2: telastleggingen zaak I, AII,, D.II.a, EI, en zaak II, A, CI, CII en 

CIII;
de eiser V: telastlegging zaak I, BI en CIb in zoverre betrekking hebbend op 

"ongeveer 12 kg cocaïnum".
de eiser VI: telastlegging zaak I, BI;
de eiser VII (V H): telastleggingen zaak I, BI, DIIb en CIb in zoverre betrek-

king hebbend op "ongeveer 12 kg cocaïnum".
de eiser VIII (V P) : zaak I, BII, F en HI;
Zij hebben geen belang bij een cassatieberoep tegen deze beslissingen.
9. In zoverre de cassatieberoepen tegen deze beslissingen van het arrest van 10 

november 2005 zijn gericht, zijn ze niet ontvankelijk.
Beoordeling
Eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser III,  eerste onderdeel van 

het middel van de eiser IV.2 en enig middel van de eiser VII
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10.  De  grieven  van  de  eisers  komen  op  tegen  het  bestreden  arrest  van  4 
november 2004 in zoverre dit arrest de vonnissen alvorens recht te spreken van 
de  Correctionele  Rechtbank  te  Antwerpen  van  5  november  2003  en  van  12 
november 2003 vernietigt en de zaak geheel evoceert.

11. Het artikel 215 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat, indien het vonnis 
wordt tenietgedaan wegens schending of niet-hersteld verzuim van vormen, door 
de wet voorgeschreven op straffe van nietigheid, het hof mede beslist over de 
zaak zelf. 

12.  Het  vonnis  waarvan  de  vernietiging  evocatie  meebrengt,  is  het  vonnis 
waarbij de eerste rechter nog geen volledige uitspraak over de bij hem aanhan-
gige zaak heeft gedaan, dit is een vonnis alvorens recht te spreken.

13. Ingevolge  de devolutieve werking van een hoger  beroep  kan de appel-
rechter een vonnis dat nog geen volledige uitspraak heeft gedaan over de bij de 
eerste rechter aanhangige zaak, slechts vernietigen ten aanzien van de partijen 
die in hoger beroep zijn gekomen of tegen wie het hoger beroep is gericht, dit is 
geïntimeerden zijn. De omstandigheid dat het vernietigde vonnis ten aanzien van 
andere partijen dan de voormelde dezelfde onwettigheid bevat, doet hieraan geen 
afbreuk.

14. Door de beroepen vonnissen te vernietigen ten aanzien van de eisers III,  
IV.2 en VII die niet in hoger beroep zijn gekomen en die geen geïntimeerden 
zijn, schendt het bestreden arrest het artikel 215 Wetboek van Strafvordering. 

15. Het bestreden arrest moet ten aanzien van deze eisers worden vernietigd 
zonder verwijzing. De eerste rechter moet alsnog uitspraak doen over de bij hem 
nog steeds aanhangige zaken tegen de eisers. 

Deze vernietiging van het bestreden arrest ten aanzien van deze eisers brengt 
in  dezelfde  mate  de  vernietiging  mee  van  alle  daarop  volgende  arresten  in 
zoverre deze eveneens ten aanzien van de eisers zijn gewezen.

Overige grieven van de eiser III, IV.2 en VII
16. De overige grieven van de eisers behoeven geen antwoord meer.
Eerste onderdeel van het eerste middel van de eiser VIII
17. Het onderdeel komt op tegen het bestreden arrest van 4 november 2004 in 

zoverre  dat  arrest  de vernietiging  uitspreekt  van het  vonnis  alvorens  recht  te 
spreken  van  5  november  2003  en  de  zaak  ten  gevolge  van  die  vernietiging 
evoceert.

18.  De strafrechter  die  enkel  een onderzoeksmaatregel  beveelt  zonder  over 
enige betwisting uitspraak te doen, behoudt zijn volledige rechtsmacht om over 
de grond van de zaak uitspraak te doen, incluis over het bewijs dat de onder-
zoeksmaatregel aan het licht brengt.

19. Het oordeel van het bestreden arrest dat door de beslissing van de correcti-
onele rechtbank het recht van verdediging van een van de beklaagden mogelijk 
kan worden geschaad,  berust  op een hypothese.  De rechtbank kan nog steeds 
controle  uitoefenen  op  het  gevolg  dat  het  openbaar  ministerie  aan  het  hem 
gedane verzoek geeft en uitspraak doen over de bruikbaarheid en de waarde van 
het bewijs dat de onderzoeksmaatregel aan het licht bracht.
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20. Het bestreden arrest verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
21. Het onderdeel is gegrond
22.  Het  bestreden  arrest  moet  ten  aanzien  van  de  eiser  worden  vernietigd 

zonder verwijzing met hetzelfde gevolg als voor de eisers III, IV.2 en VII.
Overige grieven van de eiser VIII 
23. De grieven behoeven geen antwoord meer.
Ambtshalve middel wat betreft de eisers V en VI
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 215 Wetboek van Strafvordering.
24. Om de redenen vermeld in het antwoord op het eerste onderdeel van het 

eerste middel van de eiser III,  op het eerste onderdeel  van het middel van de 
eiser IV.2 en op het enig middel van de eiser VII is er grond tot vernietiging met 
hetzelfde gevolg van alle door deze eisers bestreden arresten. 

Ambtshalve onderzoek van de overige beslissingen op de strafvordering tegen 
de eiser IV.1 

25. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen, correc-

tionele kamer, van 4 november 2004, 28 april 2005, 25 mei 2005, 15 juni 2005 
en 10 november 2005 in zoverre ze uitspraak doen in verband met de strafvorde-
ring en de burgerlijke rechtsvordering ten aanzien de eisers III, IV.2, V, VI, VII 
en  VIII,  behalve  in  zoverre  het  de  eisers  voor  bepaalde  telastleggingen  vrij-
spreekt.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 
gedeeltelijk vernietigde arresten.

Verwerpt de cassatieberoepen van de eiser I en II en de eisers IV.1 en IX.
Laat de kosten van de cassatieberoepen van de eisers III, IV.2, V, VI, VII en 

VIII. ten laste van de Staat.
Veroordeelt de eiser I en II, IV.1 en eiser IX in de kosten van hun respectieve 

cassatieberoepen.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger, Wouters, S. De Baere, Antwerpen, H. van Bavel, Brussel.

Nr. 198

2° KAMER - 4 april 2006
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1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING VAN VERWIJZING - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE PROCEDURE - WIJZE 
VAN AANHANGIGMAKING

3º STRAFVORDERING - GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING BIJ DE RAADKAMER - GEVOLG - ONTVANKELIJKHEID VAN DE 
STRAFVORDERING

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE 
RECHTSPLEGING - ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING BIJ DE RAADKAMER - GEVOLG - 
ONTVANKELIJKHEID VAN DE STRAFVORDERING

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
VERSCHRIJVING IN DE BESTREDEN BESLISSING - VERBETERING DOOR HET HOF

1º  Uit  de  artikelen  416,  tweede lid,  en  135,  §2,  Wetboek  van Strafvordering  volgt  dat  
onmiddellijk cassatieberoep door de inverdenkinggestelde tegen het arrest van de kamer 
van  inbeschuldigingstelling  die  in  hoger  beroep  oordeelt  over  de  regeling  van  de 
rechtspleging, slechts mogelijk is in gelijkaardige gevallen als die waarin hoger beroep  
mogelijk  is  tegen  de  verwijzingsbeschikking  van  de raadkamer,  zoals  bepaald  in  de  
artikelen 135, §2 en 539 Wetboek van Strafvordering1.

2º Overeenkomstig artikel 127, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, wordt de zaak voor 
de regeling van de rechtspleging bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering 
van de procureur des Konings2. 

3º en 4°  Een eventuele onregelmatige aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer 
doet  geen  afbreuk  aan  de  ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  die  voordien  
rechtsgeldig werd ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des Konings.  
(Art. 127, tweede lid, Sv.)

5º Het Hof is, bij de beoordeling van een cassatiemiddel, bevoegd tot het verbeteren van  
een in de bestreden beslissing gemaakte verschrijving die overduidelijk uit de tekst zelf  
van de beslissing blijkt (impliciet)3. 

(B.)

ARREST

(A.R. P.06.0120.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 13 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

1 Cass., 9 maart 2004, AR P.03.1551.N, nr 133; 19 april 2005, AR P.05.0317.N, nr.233. 
2 Zie Cass., 26 aug. 2003, AR P.03.1009.Nbis, nr 406. 
3 Cass., 23 mei 2000, AR P.98.0241.N, nr 314; 8 mei 2002, AR P.01.1395.F, nr 281; 27 juli 2004, 
AR P.04.0912.F, nr 369. 



798 HOF VAN CASSATIE 4.4.06 - Nr. 198 

II. FEITELIJKE GEGEVENS
De raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne verwees de eiser 

bij  beschikking  van  15  november  2004 naar  de  correctionele  rechtbank.  Het 
bestreden arrest verklaart eisers hoger beroep in zoverre het de aanhangigmaking 
van  de  zaak  bij  de  raadkamer  beoogt,  ontvankelijk  maar  ongegrond.  Het 
verklaart eisers hoger beroep niet-ontvankelijk in zoverre het de niet-ontvanke-
lijkheid van de strafvordering beoogt. 

Het bestreden arrest  motiveert  zijn beslissing op grond van het  onderscheid 
tussen de aanhangigmaking van de zaak en de ontvankelijkheid van de strafvor-
dering. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Uit de artikelen 416, tweede lid, en 135, §2, Wetboek van Strafvordering 

volgt  dat  onmiddellijk  cassatieberoep  door de inverdenkinggestelde  tegen  het 
arrest  van de kamer  van inbeschuldigingstelling die in hoger  beroep  oordeelt 
over  de  regeling  van  de  rechtspleging,  slechts  mogelijk  is  in  gelijkaardige 
gevallen als die waarin hoger beroep mogelijk is tegen de verwijzingsbeschik-
king van de raadkamer zoals bepaald in de artikelen 135, §2, en 539 Wetboek 
van Strafvordering.

Het artikel 135, §2, Wetboek van Strafvordering laat hoger beroep tegen de 
verwijzingsbeschikking van de raadkamer onder meer toe wanneer het middel 
van  niet-ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  bij  schriftelijke  conclusie  is 
ingeroepen voor de raadkamer.  Wanneer het  middel van niet-ontvankelijkheid 
van de strafvordering niet bij schriftelijke conclusie is ingeroepen voor de raad-
kamer staat daar geen hoger beroep tegen open.

2. Eisers cassatieberoep is ontvankelijk in zoverre het opkomt tegen de beslis-
sing van het bestreden arrest betreffende de aanhangigmaking van de zaak en 
tegen de niet-ontvankelijkheidsverklaring van zijn hoger beroep betreffende de 
ontvankelijkheid.

Beoordeling
Eerste middel 
3. Het middel gaat geheel ervan uit dat de strafvordering niet ontvankelijk is 

omdat de raadkamer niet rechtsgeldig gevat  kan worden daar de wet niet zou 
voorzien in een wijze van aanhangigmaking van de zaak bij de raadkamer voor 
de regeling van de rechtspleging. Het betoogt dat het door de eiser in schrifte-
lijke conclusie bij de raadkamer aangevoerde middel betreffende de aanhangig-
making wel de ontvankelijkheid van de strafvordering betrof. 

Nog steeds volgens het middel heeft het bestreden arrest dus onwettig eisers 
hoger beroep niet ontvankelijk verklaard, zodat ook zijn cassatieberoep ontvan-
kelijk en gegrond is. 

4. Anders dan het middel aanvoert, wordt, overeenkomstig artikel 127, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering, de zaak voor de regeling van de rechtspleging 
bij de raadkamer aanhangig gemaakt door de vordering van de procureur des 
Konings. 
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5. Het middel faalt naar recht.
6.  Een eventuele  onregelmatige  aanhangigmaking van de zaak bij  de raad-

kamer doet geen afbreuk aan de ontvankelijkheid van de strafvordering die voor-
dien rechtsgeldig werd ingesteld door de vordering daartoe van de procureur des 
Konings. 

Het bestreden arrest oordeelt derhalve wettig dat het door de eiser bij de raad-
kamer schriftelijk aangevoerde middel betreffende de aanhangigmaking hier niet 
de ontvankelijkheid van de strafvordering betreft en oordeelt op die grond ook 
wettig dat eisers hoger beroep in zoverre niet ontvankelijk is.

7. Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.. 
Tweede middel
8. In zoverre het middel een eerste tegenstrijdigheid tussen de motivering en 

het beschikkende gedeelte aanvoert, ontwaart het Hof geen tegenstrijdigheid. 
9.  In  zoverre  het  middel  een  tweede  tegenstrijdigheid  aanvoert  omdat  het 

bestreden arrest het hoger beroep zowel gegrond als ongegrond verklaart, waar 
dit de nietigheid van de verwijzingsbeschikking beoogt wegens een onregelma-
tigheid,  verzuim of nietigheid van deze beschikking zelf, blijkt dat het woord 
"gegrond" in punt 4 van het bestreden arrest een materiële verschrijving is, die 
het Hof mag verbeteren, door uit de redenen aangehaald onder punt 4.1 tot 4.3 
volgt immers dat in plaats van "gegrond" "ongegrond" dient te worden gelezen. 

10. Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
11. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Arnout, Brugge en H. Rieder, Gent.

Nr. 199

2° KAMER - 4 april 2006

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
ALLERLEI - VREEMDELINGENWET - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP BIJ DE 
RECHTERLIJKE MACHT - RECHTSPLEGING - ARTIKEL 72 - ADVIES VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
AFWIJKENDE BESLISSING VAN DE RECHTER - GEVOLG

2º VREEMDELINGEN - VREEMDELINGENWET - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - BEROEP 
BIJ DE RECHTERLIJKE MACHT - RECHTSPLEGING - ARTIKEL 72 - ADVIES VAN HET OPENBAAR 
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MINISTERIE - AFWIJKENDE BESLISSING VAN DE RECHTER - MOTIVERINGSVERPLICHTING VAN DE 
RECHTER

1º en 2° De rechter die het advies dat uitgebracht wordt door het openbaar ministerie, in de  
zaken bedoeld onder hoofdstuk V Vreemdelingenwet, wanneer de vreemdeling beroep 
instelt tegen de beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving,  
niet volgt is niet verplicht daartoe de redenen op te geven1.

(E.)

ARREST

(A.R. P.06.0396.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 10 februari 2006.
De  eiser  voert  in  een  verzoekschrift  dat  aan  dit  arrest  is  gehecht,  twee 

middelen aan.
Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het arrest het hoger beroep dat het openbaar minis-

terie heeft ingesteld tegen de beslissing van de raadkamer waarbij de vrijheidsbe-
roving van verweerster, vreemdelinge, niet werd gehandhaafd, afwijst zonder te 
antwoorden op het advies van het openbaar ministerie zodat het recht van verde-
diging werd miskend.

2.  In  de  zaken  bedoeld  onder  hoofdstuk  V  Vreemdelingenwet  van  15 
december 1980 moet, wanneer de vreemdeling beroep instelt tegen de beslissing 
van de minister van Binnenlandse Zaken tot vrijheidsberoving, onder meer het 
openbaar ministerie worden gehoord in zijn advies. 

3. De rechter die over dit beroep uitspraak moet doen, kan het advies van het 
openbaar ministerie volgen. Wanneer hij dit advies niet volgt is hij evenwel niet 
verplicht daartoe de redenen op te geven. 

4. Het middel faalt naar recht.
(...)
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  

1 Zie Cass., 4 dec. 1987, AR F.1361.N, nr 211; 11 okt. 2000, AR P.00.0727.F, nr 540. 
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de h. Dhaeyer – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 200

2° KAMER - 4 april 2006

1º HELING - WITWASSEN - VEROORDELING WEGENS WITWASSEN - MISDRIJF WAARUIT DE 
VERMOGENSVOORDELEN RECHTSTREEKS ZIJN VERKREGEN - VEREENZELVIGING

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING BIJ EQUIVALENT - 
TOEPASSING

1º  De  veroordeling  van een  beklaagde  wegens  het  witwassen bepaald  bij  artikel  505, 
eerste lid, 3°, Strafwetboek impliceert niet noodzakelijk dat deze beklaagde zich zelf als 
dader, mededader of medeplichtige, schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf waaruit de 
vermogensvoordelen rechtstreeks zijn verkregen1.

2º De bijzondere verbeurdverklaring, bepaald bij artikel 43bis, tweede lid, Strafwetboek kan 
alleen worden uitgesproken met betrekking tot door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde  
zaken en niet met betrekking tot door artikel 42, 1°, Strafwetboek bedoelde zaken2.

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN T. H.)

Conclusie van Procureur-generaal M. De Swaef:

[1]

Onderhavig cassatieberoep werpt in het bijzonder de vraag op of het mogelijk is om 
witgewassen vermogensvoordelen al dan niet bij equivalent verbeurd te verklaren.

Kort samengevat werd te dezen een persoon vervolgd wegens witwassen (artikel 505, 
eerste lid, 3°, Sw.); hij had als geldkoerier in een wisselkantoor voornamelijk Nederlandse 
gulden, eenmaal Amerikaanse dollars en eenmaal 12 kg goud aangekocht die nadien door 
hem werden getransporteerd naar Nederland.

Dit gebeurde ten voordele van een onbekende opdrachtgever.

Het  openbaar  ministerie  vorderde  de  bijzondere  verbeurdverklaring  van  345.562,80 
EUR,  hetgeen  het  gehele  vermogensvoordeel  vertegenwoordigde  dat  die  beklaagde  in 
bezit had gehad bij het plegen van het misdrijf witwassen.

In ondergeschikte orde werd gevorderd dat hetgeen hij had ontvangen als betaling voor 
zijn  koerierdiensten  ex  aequo  et  bono  zou  begroot  worden  op  10  % van  voornoemd 
bedrag.

De door de procureur-generaal gevorderde bijzondere verbeurdverklaring werd blijkens 
zijn schriftelijke vordering van 2 november 2005 uitdrukkelijk gegrond op zowel artikel 

1 Zie de concl. van het O.M. 
2 Ibid.
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42, 1° op basis van artikel 505, derde lid, als op art. 42, 3° op basis van artikel 505, eerste 
lid, 3° Sw.

[2]

Voor de feiten van witwassen werd in toepassing van artikel 21ter Voorafgaande Titel 
Sv. door de bestreden beslissing enkel een eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken.

Daarnaast werd in toepassing van artikel 42, 1°, en 505, derde lid, Sw. de bijzondere 
verbeurdverklaring  uitgesproken  van  de  op  vastgestelde  tijdstippen  aangekochte 
Nederlandse gulden3, van 12 kg goud en van 6.000 Amerikaanse dollar “ongeacht waar en 
in wiens handen deze zich bevinden.”

De  appèlrechters  hadden  geoordeeld  dat  de  beklaagde  voor  een  derde  valuta  had 
omgewisseld en daarvoor de Nederlandse gulden, de Amerikaanse dollars en de 12 kg 
goud had ontvangen die werden terugbezorgd aan deze derde.

Bovendien spraken de appelrechters eveneens in toepassing van de artikelen 42, 3°, en 
43bis  Sw.  de  bijzondere  verbeurdverklaring  uit  van  de  vermogensvoordelen  die  de 
beklaagde  uit  het  misdrijf  witwassen  had verkregen,  met  name een bedrag van  5.000 
EUR.

[3]

Het bestreden arrest oordeelde onder meer dat lastens de beklaagde met betrekking tot 
de vermogensvoordelen die hij bij het plegen van het misdrijf van witwassen in bezit had 
gehad,  geen  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  kon  worden  uitgesproken 
vermits  de  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  bedoeld  in  artikel  43bis  Sw. 
alleen kan  worden  uitgesproken  met  betrekking  tot  door  artikel  42,  3°,  Sw.  bedoelde 
zaken doch dat het in casu ging om door artikel 42, 1°, Sw. bedoelde zaken, met name de 
vermogensvoordelen  die  hij  bij  het  plegen  van  het  misdrijf  witwassen  in  bezit  heeft 
gehad: deze maken het voorwerp van het misdrijf witwassen uit.

[4]

In het enig middel dat drie onderdelen bevat, voert de procureur-generaal bij het hof 
van beroep te Antwerpen schending aan van de artikelen 505, eerste lid, 1°, 2°, 3° en 4°, 
Sw., alsook van de artt. 42, 1° en 3°, 43bis, tweede lid, Sw. en art. 149 G.W. 

Het  eerste  onderdeel  betoogt  dat  de  appèlrechters  de  artikelen  505  en  42  van  het 
Strafwetboek  als  het  ware  in  stukken  hebben  gesneden:  ingeval  van  vervolging  en 
veroordeling wegens witwassen is het volgens eiser in cassatie juridisch ondenkbaar dat 
men art. 42, 1° ex art. 505, lid 3, zou toepassen als men niet eerst – en dus samen met –  
art. 42, 3° ex art. 505, lid 1, 2°, 3° en 4°, Sw. zou toepassen.

3 Aldus  werden  uitdrukkelijk  de  volgende  bedragen  in  Nederlandse  gulden  verbeurd  verklaard: 
25.000; 90.460; 80.130; 25.275; 31.070; 32.400; 48.000; 50.000; 38.000; 45.700 en 49.000.
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Een gecombineerde toepassing zou aldus mogelijk  zijn bij  een veroordeling wegens 
witwassen.

Het misdrijf witwassen is evenwel een specifiek misdrijf dat – chronologisch gezien – 
volgt op een eerder gepleegd misdrijf, hoofd- of basismisdrijf genoemd: het witwassen is 
de  afgeleide  van  onderliggende  criminele  activiteit,  die  noodzakelijkerwijze  in  de tijd 
voorafgaat aan het witwassen4.

Waar  voor  de  persoon  die  het  hoofd-  of  basismisdrijf  heeft  gepleegd  de 
vermogensvoordelen die deze rechtstreeks uit dat misdrijf heeft verkregen, bedoeld zijn in 
artikel  42,  3°,  Strafwetboek  en  deze  dus  in  zijnen  hoofde  het  voorwerp  van 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  bedoeld  in  artikel  43bis  Strafwetboek,  kunnen 
uitmaken,  verhindert  dit  niet  dat  in  hoofde  van  de  witwasser  de  witgewassen 
vermogensvoordelen  de zaken  zijn  die het voorwerp  van het misdrijf  uitmaken,  zoals 
bedoeld in artikel 42, 1°, Strafwetboek.

De persoon die zich schuldig maakt aan en veroordeeld wordt wegens witwassen is dan 
ook niet noodzakelijk tevens de persoon die zich schuldig maakt aan het basismisdrijf 
waaruit de vermogensvoordelen rechtstreeks zijn verkregen.

Anders dan het onderdeel voorhoudt, dringt zich ten aanzien van die persoon die werd 
veroordeeld voor witwassen geen gecombineerde toepassing van de artikelen 42 , 1° en 
42, 3°, Strafwetboek op.

Het onderdeel faalt derhalve naar recht.

[5]

In het tweede onderdeel wordt een tegenstrijdigheid in de motivering van het bestreden 
arrest ontwaard nu de appelrechters enerzijds stellen dat ingeval van vervolging wegens 
witwassen de bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent niet kan worden uitgesproken 
omdat ze op artikel 42, 1°, Strafwetboek is gegrond, terwijl anderzijds toch een bijzondere 
verbeurdverklaring bij equivalent werd bevolen van een bedrag van 5.000 EUR, zulks op 
basis van artikel 42, 3°, Strafwetboek.

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag.

Het  is  immers  niet  tegenstrijdig  om enerzijds  de  verbeurdverklaring  op  grond  van 
artikel  42,  1°,  Strafwetboek  uit  te  spreken  van  de  vermogensvoordelen  die  werden 
witgewassen en te bepalen dat deze niet bij equivalent kunnen worden verbeurdverklaard, 
en anderzijds in toepassing van artikel 43bis Strafwetboek de vermogensvoordelen die de 
veroordeelde witwasser rechtstreeks uit het misdrijf  van witwassen heeft  verkregen bij 
equivalent verbeurd te verklaren.

4 Cfr. G. STESSENS, “De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving”, in J. SPREUTELS (ed.), Tien jaar 
witwasbestrijding in België en de wereld, Brussel, Bruylant, 2003, (49) 59.  
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[6]

Het  derde  onderdeel  stipt  tenslotte  aan  dat  het  in  casu  ging  om  geld  en  dus  om 
soortzaken.

Nu  bij  witwassen  slechts  zelden  identiek  hetzelfde  geld  zal  kunnen  worden 
aangetroffen,  wordt  aangevoerd  dat in  geval  het gaat  om zaken die  onderling kunnen 
worden  uitgewisseld,  de  bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  niettemin  toch 
mogelijk moet zijn.

[7]

In  haar  recent  doctoraal  proefschrift  verdedigde  Joëlle  ROZIE  de  stelling  dat  de 
verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen  bij  equivalent  mogelijk 
diende te zijn.

Deze  auteur  vindt  dat  het  argument  dat  de  witgewassen  vermogensvoordelen  het 
voorwerp  van  het  misdrijf  uitmaken  in  de  zin  van  artikel  42,  1°,  Strafwetboek5 niet 
overtuigend is doch stelde daarentegen dat artikel  43bis,  tweede lid,  Strafwetboek dat 
betrekking  heeft  op  de  verbeurdverklaring  bij  equivalent  moet  gelezen  worden  in 
combinatie  met  artikel  42,  3°,  Strafwetboek,  terwijl  artikel  505,  2°,  3°  en  4°,  dat  de 
witwasmisdrijven  omschrijft,  zelf  verwijst  naar  artikel  42,  3°,  Strafwetboek  dat  de 
verbeurdverklaring bij equivalent toelaat6.

Ook  anderen  vragen  zich  af  wat  de  verwijzing  in  artikel  505  naar  artikel  42,  3°, 
Strafwetboek anders kan betekenen7.

5 Dit laatste volgt uit de tekst zelf van artikel 505, derde lid, Strafwetboek (“De zaken bedoeld in 1°, 
2°, 3° en 4° van dit artikel maken het voorwerp uit van de misdrijven die gedekt worden door deze  
bepalingen, in de zin van artikel 42, 1°, (…)”) en wordt ook door de doctrine uitdrukkelijk bevestigd. 
Zie aldus o.m.:  V.A. DE BRAUWERE, “Confiscation spéciale et blanchiment:  champ d’application”, 
(noot onder Brussel 30 juni 2003 en Cass. 14 januari 2004), J.L.M.B. 2004, (598) 599; F. DE RUYCK, 
“Over de verbeurdverklaring bij het misdrijf van witwassen” (noot onder Antwerpen 3 januari 1997), 
A.J.T.  1996-97, (549) 550; F. DE RUYCK, “Witwassen”, in  Commentaar Strafrecht, losbl., 1997, nr. 
34; F. DE RUCYK, “Over de voordeelsontneming”, in Ph. TRAEST en A. DE NAUW, Strafrecht. Wie is er  
bang van het strafrecht?, Gent,  Mys & Breesch, 1998, (415) 429; M. DE SWAEF, “De bijzondere 
verbeurdverklaring  van  de  vermogensvoordelen  uit  misdrijven”,  R.W.  1990-91,  (491)  493;  D. 
VANDERMEERSCH,  “La  saisie  en  matière  pénale”,  in  Beslag  en  verbeurdverklaring  van  criminele 
voordelen.  Saisie  et  confiscation  des  profits  du  crime,  Antwerpen,  Maklu,  2004,  (21)  28;  D. 
VANDERMEERSCH, “Controverse à propos de la confiscation de l’objet du blanchiment”, (noot onder 
Cass. 14 januari 2004), J.T. 2004, (502) 502; G. JAKHIAN, “L’infraction de blanchiment et la peine de 
confiscation en droit  belge”,  R.D.P.  1991, (765) 782; B.  SPRIET, “Recente ontwikkelingen inzake 
straffen:  werkstraf  en  verbeurdverklaring”,  in  D.  VAN DAELE en  R.  VERSTRAETEN (eds.), 
Straf(proces)recht, Themis, Brugge, Die Keure, 2004, (75) 102; Ph. TRAEST, “Rechtshandhaving door 
de strafrechter”,  R.W. 2001-2002, (1225) 1229; C. VAN DEN WYNGAERT,  Strafrecht, strafprocesrecht 
& internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, 369.
6 J. ROZIE, Voordeelsontneming, Antwerpen, Intersentia, 2005, nr. 163.
7 L. HUYBRECHTS, “Kaalpluk: haarpluk?”, in M.J. DE SAMBLANX, B. DE BIE en P. WAETERINCKX (red.), 
De  wet  van  19  december  2002  tot  uitbreiding  van  de  mogelijkheden  tot  inbeslagneming  en 
verbeurdverklaring in strafzaken. Kaalpluk: haarpluk?, Antwerpen, Intersentia, 2004, (1) 3. 
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HELLEMANS lijkt – hoewel dit niet zo uitdrukkelijk blijkt – wellicht ook van oordeel 
te zijn dat de rechter ten aanzien van de verbeurd verklaarde vermogensvoordelen die het 
voorwerp van het misdrijf uitmaken, de geldwaarde ervan kan ramen indien die goederen 
zich niet meer in het vermogen van de veroordeelde zouden bevinden; dit standpunt wordt 
echter niet nader geargumenteerd, laat staan toegelicht8.

Bij HUSTIN-DENIES tenslotte blijkt ook enige twijfel wanneer ze zich afvraagt of de 
vermelding in artikel 505 Strafwetboek dat de vermogensvoordelen het voorwerp van het 
misdrijf in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek uitmaken, dient te betekenen dat ook 
het regime van de verbeurdverklaring van toepassing op de zaken bedoeld in artikel 42, 
1°,  Strafwetboek,  daarop  van  toepassing  wordt;  een  positief  antwoord  daarop  zou  de 
rechtsonzekerheid in de hand werken, een en ander als gevolg van het feit dat artikel 42, 
1°, Strafwetboek enkel toepasselijk is op de opzettelijke misdrijven9.

[8]

Andere  auteurs  lijken  daarentegen  van  mening  te  zijn  dat  inzake  witwassen  de 
verbeurdverklaring bij equivalent conform artikel 43bis Strafwetboek enkel mogelijk is 
ten  aanzien  van  de  vermogensvoordelen  die  de  witwasser  rechtstreeks  uit  het 
witwasmisdrijf heeft verkregen, bv. de commissie die een geldkoerier die tot witwassen is 
overgegaan, heeft opgestreken.

Bij sommige auteurs blijkt deze mening impliciet, met name omdat ze de toepassing 
van  artikel  43bis  Strafwetboek  enkel  voorbehouden  ten  aanzien  van  de 
vermogensvoordelen die de witwasser rechtstreeks uit het witwasmisdrijf heeft verkregen, 
zodat ze a contrario het oordeel lijken aan te kleven dat die bepaling niet toepasselijk is 
ten aanzien van de witgewassen vermogensvoordelen zélf10, of nog omdat ze bevestigen 
dat bij witwassen de toepassing van artikel 42, 3°, Strafwetboek niet is uitgesloten ten 
aanzien  van  de  vermogensvoordelen  die  de  witwasser  uit  het  witwasmisdrijf  heeft 
bekomen11; anderen bevestigen dit oordeel uitdrukkelijk12.

[9] 

De enkele lezing van de tekst van artikel 505 Strafwetboek leidt tot een element van 
logica: vermits de vermogensvoordelen de zaken zijn die het voorwerp van het misdrijf 
van  witwassen  in  de  zin  van  artikel  42,  1°,  Strafwetboek  uitmaken,  is  een 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  niet  mogelijk:  de  toepassing  van  artikel  43bis 

8 F. HELLEMANS, “Witwassen: een strafbaar maar lonend misdrijf ?”, (noot onder Corr. Antwerpen 14 
april 1994), T.R.V. 1994, (287) 291.
9 Zie: N. HUSTIN-DENIES, “La législation belge sur le blanchiment de capitaux d’origine criminelle : un 
instrument  d’indemnisation  des  victimes  et  de  lutte  contre  la  criminalité  organisée?”,  Ann.  dr.  
Louvain 1995, (53) 78-79.
10 Bv.:  A. DE NAUW,  Inleiding tot het bijzonder strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, nr. 420; B. 
SPRIET, “Recente rechtspraak omtrent vermogensmisdrijven uit het strafwetboek”, in L. DUPONT, R. 
VERSTRAETEN en F. HUTSEBAUT (eds.), Straf(proces)recht, Themis, Brugge, Die Keure, 2001, (59) 80; 
B. SPRIET,  l.c., 105; E. VAN MUYLEM, “(Bijzondere) verbeurdverklaring”, in  Commentaar strafrecht, 
Mechelen, Kluwer, losbl., 1997, nr. 39.
11 F. DE RUYCK , “Over de verbeurdverklaring bij het misdrijf van witwassen”, l.c., 550.
12 Zie verder infra.
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Strafwetboek heeft immers slechts betrekking op vermogensvoordelen die rechtstreeks uit 
het  misdrijf  zijn  verkregen  doch niet  op de  zaken  die  het  voorwerp  van  het  misdrijf 
uitmaken13.

Er  werd  dan ook voorgehouden  dat  de  wetgever  het  mechanisme  van  artikel  43bis 
Strafwetboek maar uitdrukkelijk van toepassing had moeten verklaren ten aanzien van de 
witgewassen vermogensvoordelen die in hoofde van de witwasser het voorwerp van het 
misdrijf uitmaken14: “(…) de bijzondere procedure die in artikel 43bis Sw. is aan te treffen 
of daar in het vooruitzicht wordt gesteld, [is] vreemd aan de verbeurdverklaring van het 
voorwerp van het misdrijf van artikel 505, lid 2 Sw., die geschiedt op grond van art. 42, 
1°  jo.  505  Sw.  (…)  Rekening  houdend  met  het  feit  dat  alle  onrechtstreekse  en 
rechtstreekse  vermogensvoordelen,  vervangingswaarden  en  opbrengsten  het  voorwerp 
kunnen zijn van het door artikel 505, 2°, Sw. beteugelde misdrijf (het zgn. “witwassen”) 
en derhalve verplichtend zijn verbeurd te verklaren, ook wanneer zij in eigendom aan een 
derde toebehoren,  had de wetgever  het  mechanisme  van  artikel  43bis  Sw.  ook op de 
verbeurdverklaring van die zaken toepasselijk moeten verklaren15.” 

De tekst van artikel 505 Strafwetboek voorziet inderdaad niet in de mogelijkheid van 
een verbeurdverklaring bij equivalent maar enkel in een specifiek of afwijkend regime 
van verbeurdverklaring zodat dit – als bijzondere bepaling – op restrictieve wijze  zou 
moeten worden geïnterpreteerd16.

Minder doorslaggevend is het argument  waarbij  erop gewezen wordt  dat de tweede 
alinea, van artikel 43bis, Strafwetboek in het Frans luidt: “Si ces choses ne peuvent être 
trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procédera à leur évaluation monétaire et 
la confiscation portera sur une somme d’argent qui leur sera équivalente.”

Aldus zou enkel uitdrukkelijk naar de zaken (“ces choses”) bedoeld in artikel 42, 3°, 
Strafwetboek verwezen zijn, terwijl het voorwerp van het misdrijf van witwassen precies 
begrepen is onder artikel 42, 1°, Strafwetboek17.

Hierbij past het op te merken dat de Nederlandse tekst van artikel 43bis, tweede alinea, 
Strafwetboek spreekt  over:  “Indien  de zaken …”, hetgeen met zich meebrengt  dat dit 
argument enkel lijkt op te kunnen gaan voor de Franse tekst van die bepaling.

[10]

13 Zie  o.m.:  D.  VANDERMEERSCH, “La  saisie  en  matière  pénale”,  l.c.,  29;  D.  VANDERMEERSCH, 
“Controverse  à  propos  de  la  confiscation  de  l’objet  du blanchiment”,  l.c.,  502;  G.  STESSENS,  De 
nationale  en  internationale  bestrijding  van  het  witwassen.  Onderzoek  naar  een  meer  effectieve 
bestrijding van de profijtgerichte criminaliteit, Antwerpen, Intersentia, 1997, nr. 203. 
14 V.A. DE BRAUWERE, l.c., 601; G. STESSENS, “Is de heler mede burgerrechtelijk aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door de steler?”, (noot onder Antwerpen 20 mei 2003),  T. Strafr. 2004, (296) 
297.
15 L.  CORNELIS en  R.  VERSTRAETEN,  “Moet  er  nog  wit  worden  gewassen?”,  T.B.H. 1992,  (176) 
209-210.
16 V.A.  DE BRAUWERE,  l.c.,  601;  O.  KLEES,  “Quelques  réflexions  à  propos  du  régime  de  la 
confiscation  applicable  à  l’infraction  de  blanchiment”,  in  Beslag  en  verbeurdverklaring  van 
criminele voordelen. Saisie et confiscation des profits du crime, Antwerpen, Maklu, 2004, (223) 252. 
17 O. KLEES, “Quelques réflexions à propos du régime de la confiscation applicable à l’infraction de 
blanchiment”, l.c., 252.
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Er werd ook naar de doelstelling van de verbeurdverklaring van de zaken bedoeld in 
artikel  42, 1°,  Strafwetboek verwezen; de verplichte verbeurdverklaring bedoeld in die 
bepaling die – ten aanzien van witwassen – ook moet gebeuren indien de veroordeelde 
geen eigenaar is van de te verbeuren zaken, strekt er toe te verhinderen dat de pleger van 
het basismisdrijf die zijn toevlucht tot witwassers heeft genomen, zou genieten van zijn 
voordelen; nu de bedoeling van deze verplichte verbeurdverklaring van de witgewassen 
vermogensvoordelen er in de eerste plaats in zou bestaan de voordelen te ontnemen aan 
diegene die het basismisdrijf  heeft  gepleegd,  zou dit  volgens MASSET tot logisch en 
wettelijk gevolg hebben dat “les fonds non autrement individualisés dans le patrimoine du 
blanchisseur condamné ne peuvent pas être confisqués par équivalent sur base de l’article 
43bis du Code pénal; par contre, l’article 42, 3°, du Code pénal organise une confiscation 
par  équivalent  qui  est  facultative  et  qui  entend  appréhender  l’avantage  patrimonial 
réellement retiré des opérations de blanchiment par le blanchisseur et qui, en synthèse, 
vise  donc  la  confiscation  des  commissions  et  salaires  réellement  perçus  par  le 
blanchisseur, à la mesure de son enrechissement18”.

De bedoeling van artikel 43bis, Strafwetboek lag er inderdaad in de situatie te regelen 
die erin bestond dat men wist “qu’une personne a commis une infraction dont elle a retiré 
des avantages patrimoniaux mais où on ne parvient pas à identifier ce que sont devenus 
ces avantages. Le second alinéa de l’article 43bis nouveau prévoit que,  dans ce cas, la 
confiscation pourra être exécutée par équivalent. De cette manière, le délinquant ne pourra 
plus se soustraire à la sanction19.”

Bovendien kan de verbeurdverklaring bij equivalent enkel worden uitgesproken indien 
de vermogensvoordelen niet meer in het vermogen van de veroordeelde kunnen worden 
gevonden.

De (oudere) rechtspraak van het Hof van Cassatie waarin werd geoordeeld dat, indien 
de verbeurdverklaring betrekking heeft op geldsommen die met andere geldsommen in 
een  vermogen  worden  vermengd  en  niet  kunnen  worden  geïndividualiseerd,  de 
verbeurdverklaring wordt uitgevoerd op welke geldsom dan ook van de veroordeelde20, en 
die in feite werd gecodificeerd met de bepaling van artikel 43bis, Strafwetboek, kan dan 
ook  geen  toepassing  vinden  wanneer  vaststaat  dat  de  gelden  het  vermogen  van  de 
witwasser hebben verlaten.

“En effet, ce système de confiscation” –bedoeld is bij equivalent– “ne constitue qu’une 
extension  de  la  jurisprudence  mentionnée  ci-dessus  de  la  Cour  de  cassation  qui  est 
destinée  à  faciliter  le  travail  du  juge.  Il  permet  à  celui-ci  de  confisquer  les  sommes 
d’argent équivalentes dans le patrimoine du condamné, lorsque les choses qui doivent être 
confisquées  ne  peuvent  pas  être  trouvées  dans  son  patrimoine,  car  elle  ne  sont  plus 
identifiables21.”

18 A. MASSET, “Les saisies et les confiscations en matière pénale facilitées – la répression accrue du 
blanchiment”, in A. JACOBS en A. MASSET (eds.),  Actualités de droit pénal et de procédure pénale.  
Formation permanente CUP, 2003, (141) 212-213.
19 Zie de memorie van toelichting bij  de wet van 17 juli 1990 zoals aangehaald door: O. KLEES, 
“Quelques réflexions à propos du régime de la confiscation applicable à l’infraction de blanchiment”, 
l.c., 253. 
20 Cass. 6 maart 1950, A.C. 1951, 444; Cass. 20 februari 1980, A.C. 1979-80, nr. 382.
21 V.A. DE BRAUWERE, l.c., 600.
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Volgens STESSENS dient te worden aangenomen dat de tekst van artikel 505, 2°, 3° en 
4°, Strafwetboek, die verwijst naar de “zaken bedoeld in artikel 42, 3°” enkel en alleen 
betrekking heeft op individualiseerbare zaken die voor verbeurdverklaring in aanmerking 
komen zodat daaruit logischerwijze volgt dat er geen toepassing kan worden gemaakt van 
de techniek van verbeurdverklaring bij equivalent22.

Laatstgenoemde auteur wees er overigens op dat uit een arrest van het Hof van Cassatie 
van 11 april 200023 impliciet volgde dat een verbeurdverklaring in de zin van artikel 42, 
3°,  Strafwetboek  enkel  uitgesproken  kan  worden  indien  de  dader  van  het  misdrijf 
werkelijk een economisch voordeel bekomen heeft en niet wanneer het misdrijf er louter 
in bestaat het bestaande vermogen te bewaren of te verbergen24.

[11]

Indien men van oordeel zou zijn dat de verbeurdverklaring bij equivalent wel mogelijk 
zou  moeten  zijn,  dan  moet  deze  ook  verplichtend  worden  uitgesproken,  gelet  op  de 
bepaling van artikel 505, derde lid, Strafwetboek.

Uit de formulering van artikel  43bis, Strafwetboek volgt  evenwel  dat de rechter –in 
tegenstelling tot  de  verbeurdverklaring  van  de zaken  bedoeld in  de art.  42,  1°  en 2°, 
Strafwetboek–  over  een  beoordelingsbevoegdheid  beschikt  om  al  dan  niet  de 
verbeurdverklaring van vermogensvoordelen –gebeurlijk bij equivalent– uit te spreken25. 
Indien derhalve een verbeurdverklaring bij  equivalent  wordt  uitgesproken,  kan dit  dus 
nooit  het  gevolg  zijn  van  een  verplichting,  maar  wel  van  een  (beleids)keuze  van  de 
rechter26.  Dit  laatste  verdraagt  zich  naar  ons  oordeel  moeilijk  met  de  verplichte 
verbeurdverklaring waarin is voorzien door artikel 505 Strafwetboek.

In de veronderstelling dat men de verbeurdverklaring bij equivalent zoals bepaald bij 
artikel  43bis  Strafwetboek  van  toepassing  zou  achten  op  de  verplicht  gestelde 
verbeurdverklaring  van  de  witgewassen  vermogensvoordelen,  zou  deze  verplichting 
echter moeilijk kunnen worden ten uitvoer gelegd indien het openbaar ministerie – anders 
dan artikel 43bis, eerste alinea, Strafwetboek het verlangt – zou nalaten deze te vorderen; 
anders  gezegd:  hoe  valt  een  toepassing  van  artikel  43bis  op  de  verplichte 
verbeurdverklaring van de witgewassen vermogensvoordelen te rijmen met het vereiste 
dat de rechter ze slechts kan uitspreken indien het openbaar ministerie deze schriftelijk 
heeft gevorderd?

22 G. STESSENS, “De Belgische strafrechtelijke witwaswetgeving”, l.c., 70. 
23 Cass. 11 april 2000, T. Strafr. 2001, 20, noot G. STESSENS.
24 G. STESSENS, “Over de (on)mogelijke verbeurdverklaring bij bedrieglijk onvermogen en bij andere 
misdrijven. Enkele beschouwingen bij het begrip vermogensvoordeel”, (noot onder Cass. 11 april 
2000), T. Strafr. 2001, (21) 22.
25 T. AFSCHRIFT en V.A. DE BRAUWERE, Manuel de droit pénal financier, Brussel, Kluwer, 2001, nr. 
510. 
26 Terzijde  zij  hier  aangestipt  dat  dit  facultatief  karakter  van  de  verbeurdverklaring  van 
vermogensvoordelen  –gebeurlijk  dus  bij  equivalent–  het  voorwerp  van  kritiek  heeft  uitgemaakt, 
omdat ze de rechter te veel in een rol van beleidsmaker duwde. Zie o.m.: Ph. TRAEST, l.c., 1230; C. 
VAN DEN WYNGAERT, o.c., 369; A. VANDEPLAS, “De verbeurdverklaring van vermogensvoordelen”, in 
Liber amicorum Marc Châtel, Deurne, Kluwer, 1991, (383) 390.



Nr. 200 - 4.4.06 HOF VAN CASSATIE 809 

Dit lijkt een belangrijk tegenargument te zijn voor de door de eiser in cassatie in het 
derde onderdeel verdedigde stelling.

Een  en  ander  zou  volgens  KLEES  dan  ook  buitensporige  gevolgen  hebben:  “Il 
reviendrait en effet à priver le juge de toute appréciation de la situation personnelle du 
prévenu  qui  comparait  devant  lui  et  à  le  forcer,  sous  peine  de  violation  de  la  loi,  à 
prononcer une peine automatique, qui pourrait être sans la moindre relation avec le degré 
de responsabilité pénale de ce prévenu et de nature à entraver, de façon irrémmédiable, 
tout espoir de sa réinsertion sociale. Outre le caractère choquant de cette situation, elle 
paraît même contraire aux objectifs du législateur et surtout, contraire à certains principes 
généraux du droit pénal dont celui de la nécessaire individualisation des peines et de leur 
motivation27.”

En verder: “Si (…) on admet que l’article 505 oblige néanmoins à la confiscation de 
ces sommes” – bedoeld zijn de witgewassen gelden die zich niet meer in handen van de 
witwasser bevinden – “et que l’on ne prend pas soin de les identifier et de les décrire avec 
une précision telle (…) qu’elle rende son exécution en réalité impossible  à charge de 
l’auteur du blanchiment, on pourrait ainsi aboutir à ce que finalement, ce soit celui-ci qui 
doive  exécuter  cette  confiscation,  au  moyen  de  son  propre  patrimoine  tandis  que  le 
véritable bénéficiaire de sommes blanchies pourrait, s’il ne fait pas l’objet de poursuites, 
jouir en toute impunité des infractions qu’il a commises28.”

Dat deze laatste conclusie tot gevolg kan hebben dat – door de niet-toepassing van de 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  –  het  bijzonder  moeilijk  wordt  om  tot  de 
tenuitvoerlegging van de verbeurdverklaring over te gaan, is dan wel juist, maar lijkt er 
niet aan in de weg te staan dat,  juridisch gezien,  meer argumenten bestaan om artikel 
43bis,  Strafwetboek  niet  toe  te  passen  ten  aanzien  van  de  witgewassen 
vermogensvoordelen, voorwerp van het misdrijf in de zin van artikel 42, 1°, Strafwetboek.

[12]

Dit principiële punt lijkt nog niet expliciet aan bod te zijn gekomen in de rechtspraak 
van het Hof; hoogstens zou men kunnen zeggen dat bepaalde arresten de indruk wekken 
dat een bepaald standpunt terzake werd ingenomen, doch andere arresten blijken daar dan 
tegen in te gaan.

ROZIE waarschuwt er voor dat ook uit het arrest van het Hof van 14 januari 2004 niet 
kan afgeleid worden dat de verbeurdverklaring bij equivalent niet mogelijk zou zijn.

Zoals  zij  opmerkt,  had  het  bestreden  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Brussel 
geoordeeld  dat  de  verbeurdverklaring  bij  equivalent  ten  aanzien  van  de  witgewassen 
vermogensvoordelen niet kon worden uitgesproken, doch werd dit standpunt gesteund op 
het  feit  dat  de  witgewassen  vermogensvoordelen  geen  deel  meer  uitmaakten  van  het 

27 O. KLEES, “Quelques réflexions à propos du régime de la confiscation applicable à l’infraction de 
blanchiment”, l.c., 256-257. 
28 O.  KLEES, “A  propos  de  la  confiscation  de  l’objet  du  blanchiment”,  (noot  onder  Brussel  19 
december 2002), J.T. 2003, (82) 85.
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vermogen van de veroordeelden29.

In dat cassatiearrest werd overigens gezegd dat de verbeurdverklaring die beperkt is tot 
fondsen waarop het misdrijf witwassen betrekking heeft, het vermogen niet aantast van de 
veroordeelde die deze fondsen alleen beheerde voor rekening van een derde alvorens ze 
hem terug te geven, zodat die verbeurdverklaring ten aanzien van die veroordeelde niet de 
aard van een straf kan hebben30.

In  zijn  andersluidende  conclusie  schreef  advocaat-generaal  Loop  dat  de  bijzondere 
verbeurdverklaring  van  geldsommen  waarop  het  misdrijf  witwassen  betrekking  heeft, 
geen veiligheidsmaatregel is maar een bijkomende straf; ook al is bovendien niet vereist 
dat  de  verbeurde  zaken  toebehoren  aan  de  veroordeelde  of  diens  eigendom zijn,  dan 
verhindert dit volgens hem toch niet dat het wel degelijk om een straf gaat, maar in dat 
geval vormt de verbeurdverklaring een straf met een reëel karakter die niettemin geen 
weerslag heeft op het persoonlijk karakter van de straf.

Het arrest van 14 januari 2004 is in alle geval niet in overeenstemming met het arrest 
van 21 oktober 2003 waarin precies werd geoordeeld dat het algemeen rechtsbeginsel van 
het persoonlijk karakter van de straf noch de eigen aard van de verbeurdverklaring van het 
voorwerp  van  het  misdrijf  eraan in  de weg staan dat  meerdere  daders  die  samen het 
misdrijf  van  witwassen  van  vermogensvoordelen  hebben  gepleegd,  allen  tot  de 
verbeurdverklaring worden veroordeeld.

Er werd gezegd dat deze laatste beslissing van 21 oktober 2003 de indruk wekte “van 
een in art. 505 Sw. niet voorziene verbeurdverklaring bij equivalent in hoofde van diegene 
in wiens bezit het voorwerp van het witwassen zich niet (meer) bevindt31.”

Toch gaat het inderdaad niet méér dan om een indruk en lijkt het te verregaand uit dit 
arrest af te leiden dat het naar het oordeel van het Hof mogelijk zou moeten zijn om ook 
in  het  kader  van artikel  505 Strafwetboek ten aanzien van  de witgewassen  gelden de 
verbeurdverklaring bij equivalent toe te passen.

[13]

Anders dan in het arrest van 14 januari 2004 werd geoordeeld, is de verbeurdverklaring 
naar ons oordeel wel degelijk een straf32.

In  het  arrest  van  het  Hof  van  21  oktober  2003  werd  nog  geoordeeld  dat  de 
appelrechters,  door  alleen  de mogelijkheid  tot  verbeurdverklaring  te  onderzoeken  met 

29 J. ROZIE, o.c., nr. 163.
30 Cass. 14 januari 2004, P.03.1185.F.
31 R.  VERSTRAETEN en  D.  DEWANDELEER,  “Uitwassen  van  witwassen”,  in  F.  VERBRUGGEN,  R. 
VERSTRAETEN,  D.  VAN DAELE en  B.  SPRIET (red.),  Strafrecht  als  roeping.  Liber  Amicorum Lieven 
Dupont, Leuven, Universitaire Pers, 2005, Vol. I, (221) 256.
32 In  het  te  dezen  bestreden  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  werd  –  wellicht  in 
aansluiting met het cassatiearrest van 14 januari 2004 – geoordeeld dat de verbeurdverklaring die 
werd uitgesproken in toepassing van artikel 42, 1°, Strafwetboek ten aanzien van de veroordeelde 
witwasser,  niet het karakter van een straf  kon hebben, doch wel van een maatregel (p. 7).  Deze 
overweging wordt niet specifiek aangevochten door het cassatiemiddel.
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toepassing van de artikelen 42, 3°, en 43bis Strafwetboek, dit is als vermogensvoordeel 
dat door het witwasmisdrijf werd opgeleverd, en niet op grond van artikel 42, 1°, en 505, 
derde lid, Strafwetboek, dit is als voorwerp van het misdrijf, hun beslissing niet naar recht 
verantwoorden33.

Volgens  VERSTRAETEN en DE WANDELEER zou het  Hof in  het  arrest  van  14 
januari  2004  expliciet  de  stelling  hebben  verworpen  volgens  “dewelke  de 
verbeurdverklaring van  geldsommen in elk  geval  tegen  de veroordeelde moet  worden 
uitgesproken, al heeft hij ze niet meer in zijn bezit, om, in voorkomend geval, op zijn 
vermogen ten uitvoer te worden gelegd ten belope van een gelijkwaardig bedrag: artikel 
505, derde lid Sw. verplicht de rechter weliswaar om het voorwerp van het witwasmisdrijf 
verbeurd te verklaren ten laste van elke persoon die het opeenvolgend in zijn bezit heeft 
gehad, bewaard of beweerd. Deze visie laat toe het voorwerp van het witwassen te gaan 
halen waar het zich bevindt en niet over te gaan tot een uitvoering bij equivalent34.”

Beide  auteurs  lijken  er  aansluitend  op  te  wijzen  dat  het  zakelijk  karakter  van  de 
verbeurdverklaring bedoeld in het derde lid van artikel 505 Strafwetboek dat uitdrukkelijk 
werd  onderkend in het arrest  van het Hof van 11 januari  200535,  in de hele discussie 
relevant is om dan uiteindelijk ten aanzien van de cumulproblematiek te komen tot het 
besluit dat op grond daarvan kan worden vermeden dat zaken die reeds definitief in een 
eerste procedure werd verbeurdverklaard opnieuw zouden worden verbeurdverklaard36.

[14]

Deze problematiek heeft de wetgever niet onberoerd gelaten.

Op 11 februari 2005 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel 
ingediend  waarbij  in  de  memorie  van  toelichting  werd  gesteld  dat,  gelet  op  de 
tegenstrijdigheid in de rechtspraak – bedoeld is de tegenstrijdigheid tussen de arresten van 
14 januari 2004 en 21 oktober 2003 – het de wetgever toekomt de draagwijdte van artikel 
505, derde lid, Strafwetboek nader te omschrijven.

“Teneinde bovendien tot een meer accurate bestraffing van het financiële onderdeel van 
de  grote  criminaliteit  te  komen,  suggereert  de  indiener  zich  achter  de  interpretatie  te 
scharen die het arrest van 21 oktober 2003 aan die bepaling verleent. Hij stelt dan ook 
voor duidelijk te bepalen dat die verbeurdverklaring – die als een echte straf geldt – ten 
aanzien van alle daders, mededaders en medeplichtigen van het witwasdelict moet worden 
uitgesproken en dat die verbeurdverklaring ten belope van een gelijkwaardig bedrag moet 
worden  gelast  zo  men  de  witgewassen  tegoeden  niet  meer  in  het  vermogen  van  de 
veroordeelde aantreft37.”

33 Cass. 21 oktober 2003, P.03.0757.N.
34 R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, l.c., 256-257. 
35 Cass. 11 januari 2005, P.04.1087.N.
36 R. VERSTRAETEN en D. DEWANDELEER, l.c., 257.
37 Wetsvoorstel  tot  wijziging  van  artikel  505  van  het  Strafwetboek  en  van  artikel  35  van  het 
Wetboek van Strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke verbeurdverklaring, 
Parl.  St.  Kamer 2004-05, nr.  51.1603/001, p. 6; Verslag namens de Commissie  voor  de Justitie, 
ibidem, nr 51.1603/002.
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Ook al zijn de indieners van dit wetsvoorstel klaarblijkelijk van oordeel dat het arrest 
van  21  oktober  2003  in  die  zin  zou  kunnen  geïnterpreteerd  worden  dat  het  een 
verbeurdverklaring bij equivalent in het kader van artikel 505 Strafwetboek zou toelaten, 
dan nog is de voorgestelde wetswijziging ongetwijfeld een bijkomend argument  om te 
besluiten dat dit hic et nunc ten aanzien van de witwasser niet mogelijk is.

[15]

Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging te oordelen dat een toepassing 
van artikel 43bis Strafwetboek met betrekking tot de witgewassen vermogensvoordelen 
die in hoofde van de witwasser het voorwerp van het misdrijf uitmaken, vooralsnog niet 
mogelijk is.

Waar  het  derde  onderdeel  ervan  uitgaat  dat  indien  geld  wordt  witgewassen,  de 
bijzondere  verbeurdverklaring  bij  equivalent  moet  worden  uitgesproken,  kan  het  niet 
worden aangenomen in zoverre het gaat om de bijzondere verbeurdverklaring van zaken 
die het voorwerp van het misdrijf  van witwassen  uitmaken,  bedoeld in artikel  42,  1°, 
Strafwetboek.

In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat het bestreden arrest aan de artt. 505 en 42 
Strafwetboek de interpretatie zou hebben gegeven dat ingeval van witwassen, zelfs ten 
aanzien van de opdrachtgever – dit is de dader die de vermogensvoordelen (die uit het 
basismisdrijf  zijn  verkregen)  effectief  in  zijn  bezit  heeft  –  de  bijzondere 
verbeurdverklaring  bij  equivalent  niet  kan  worden  uitgesproken,  berust  het  op  een 
verkeerde lezing van het bestreden arrest en mist het mitsdien feitelijke grondslag.

[16]

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. P.06.0042.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 30 november 2005.
De eiser voert in een verzoekschrift die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1.  De  veroordeling  van  een  beklaagde  wegens  het  witwassen  bepaald  bij 

artikel  505, eerste  lid,  3°,  Strafwetboek  impliceert  niet  noodzakelijk  dat  deze 
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beklaagde  zich  zelf  als  dader,  mededader  of  medeplichtige,  schuldig  heeft 
gemaakt  aan  het  misdrijf  waaruit  de  vermogensvoordelen  rechtstreeks  zijn 
verkregen.

2. Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel
3. Het is niet tegenstrijdig, enerzijds, te oordelen dat de bijzondere verbeurd-

verklaring bij equivalent van zaken bepaald bij artikel 43bis, tweede lid, Straf-
wetboek, niet kan worden uitgesproken tegen de schuldige aan het witwassen, 
anderzijds, tegen de schuldige aan witwassen, op grond van artikel 42, 3°, Straf-
wetboek, de bijzondere verbeurdverklaring uit te spreken van de vermogensvoor-
delen die hij rechtstreeks uit het witwasmisdrijf zelf heeft verkregen. 

4. Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Derde onderdeel
5. De aanvoering dat de bijzondere verbeurdverklaring bij equivalent, bepaald 

bij  artikel  43bis,  tweede  lid,  Strafwetboek,  mogelijk  moet  zijn  bij  zaken  die 
onderling kunnen worden uitgewisseld,  zoals geldsommen,  doet  geen afbreuk 
aan de beslissing van het bestreden arrest dat de bijzondere verbeurdverklaring, 
bepaald  bij  artikel  43bis,  tweede  lid,  Strafwetboek,  alleen  kan  worden  uitge-
sproken met betrekking tot door artikel 42, 3°, Strafwetboek bedoelde zaken en 
niet met betrekking tot door artikel 42, 1°, Strafwetboek bedoelde zaken.

6. Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
7. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

4 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 201

2° KAMER - 5 april 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — ARTIKEL 
62 - PROCESSEN-VERBAAL - MATERIËLE BEWIJSMIDDELEN DIE DOOR BEMANDE AUTOMATISCH 
WERKENDE TOESTELLEN WORDEN OPGELEVERD - VASTSTELLINGEN - BIJZONDERE WETTELIJKE 
BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE - BEVOEGD PERSOON - VOORAFGAANDE OPLEIDING

De bijzondere wettelijke bewijswaarde, zolang het tegendeel niet is bewezen, die de wet  
toekent  aan  de  vaststellingen  die,  met  betrekking  tot  overtredingen  van  de 
Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund zijn op materiële bewijsmiddelen 
die  door  bemande  automatisch  werkende  toestellen  worden  opgeleverd,  is  niet  
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afhankelijk van de voorwaarde dat de door de voormelde bevoegde persoon gevolgde 
opleiding  werd verstrekt  door de afdeling Metrologie van de federale overheidsdienst  
Economie. (Art. 62, eerste en tweede lid, Wegverkeerswet; Bijlage 2, art. 4, K.B. 11 okt. 
1997  betreffende  de  goedkeuring  en  homologatie  van  de  automatisch  werkende 
toestellen)

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE DINANT T. V. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1642.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 31 oktober 2005 door de 

Correctionele Rechtbank te Dinant in hoger beroep is gewezen. 
Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing op de rechtsvor-

dering die door het openbaar ministerie tegen verweerster is ingesteld :
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het cassatie-

beroep aan die partij werd betekend.
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
B.  In  zoverre  het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de beslissing op de tegen 

verweerder ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van artikel 

62 van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en 
van artikel N2.4 van het Koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de 
goedkeuring en homologatie  van de automatisch werkende toestellen gebruikt 
om toezicht te houden op de naleving van de wet betreffende de politie over het 
wegverkeer en haar uitvoeringsbesluiten : 

Artikel 62, eerste en tweede lid, van de Wet van 16 maart 1968 betreffende de 
politie  over  het  wegverkeer  kent  een  bijzondere  wettelijke  bewijswaarde  toe, 
zolang het tegendeel niet is bewezen, aan de vaststellingen die, met betrekking 
tot overtredingen van de voormelde wet en haar uitvoeringsbesluiten, gesteund 
zijn  op  materiële  bewijsmiddelen  die  door  bemande  automatisch  werkende 
toestellen worden opgeleverd. 

Die wettelijke bewijswaarde  veronderstelt,  naar  luid van het  vierde  lid van 
hetzelfde artikel, dat het automatisch werkende toestel is goedgekeurd overeen-
komstig de bepalingen vastgesteld door een in Ministerraad overlegd Koninklijk 
besluit,  waarin bovendien bijzondere gebruiksmodaliteiten van deze toestellen 
kunnen worden vastgesteld.

Het  Koninklijk besluit  van 11 oktober 1997 betreffende  de goedkeuring en 
homologatie van de automatisch werkende toestellen omvat een bijlage 2 met de 
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technische voorschriften die van toepassing zijn op de installatie van navolgende 
snelheidsmeters die, met behulp van een fototoestel, de identificatiegegevens en 
de snelheid kunnen registreren van de voertuigen die na een vooraf ingestelde 
tijd een rood licht voorbijrijden.

Krachtens  artikel  4  van  die  bijlage  2,  moet  het  personeel  belast  met  het 
toezicht en de werking van de installatie een opleiding hebben gehad ten einde 
de installatie volgens de voorschriften te laten functioneren.

Die bepaling maakt de bijzondere wettelijke bewijswaarde die bij artikel 62 
van de Wet van 16 maart 1968 is bepaald niet afhankelijk van de voorwaarde dat 
de door de bevoegde persoon gevolgde opleiding werd verstrekt door de afdeling 
Metrologie van de federale overheidsdienst Economie.

Het vonnis beslist bijgevolg niet naar recht dat de opleiding die door die afde-
ling wordt verstrekt  overeenstemt "met de opleiding die noodzakelijk dient  te 
worden gevolgd vooraleer men de radartoestellen Multanova mag bedienen".

Er is geen grond om acht te slaan op de middelen die door eiser worden aange-
voerd en die niet tot een ruimere vernietiging kunnen leiden.

Dictum,
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden vonnis in zoverre het  uitspraak doet over de tegen 

verweerder ingestelde strafvordering.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt verweerder in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en 

laat de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Namen, 

zitting houdende in hoger beroep. 

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. G. Van Custem, Luik.

Nr. 202

2° KAMER - 5 april 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CASSATIEBEROEP TEGEN 
EEN BESLISSING IN LAATSTE AANLEG WAARBIJ EEN VERZET NIET ONTVANKELIJK WORDT VERKLAARD - 
DRAAGWIJDTE VAN HET CASSATIEBEROEP

2º VERZET - STRAFZAKEN - VERSTEKVONNIS – VERZET ONGEDAAN VERKLAARD  - TWEEDE 
VERZET TEGEN HETZELFDE VONNIS - ONTVANKELIJKHEID

1º  Het  cassatieberoep  tegen  een  beslissing  in  laatste  aanleg  waarbij  een  verzet  niet  
ontvankelijk  wordt  verklaard  legt  het  Hof  alleen de vraag van de wettigheid  van die  
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beslissing voor1.

2º Wanneer de bij verstek veroordeelde beklaagde verzet doet en daarover uitspraak is 
gedaan,  is  een  tweede  door  hem  tegen  dezelfde  veroordeling  gedaan  verzet  niet 
ontvankelijk2.

(F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0059.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 15 december 2005 in 

hoger beroep is gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers. 
Eiser voert verschillende grieven aan in een memorie, waarvan een voor eens-

luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over alle grieven samen:
Het bestreden vonnis verklaart  het hoger beroep van eiser tegen een vonnis 

van de politierechtbank ontvankelijk maar niet gegrond, vonnis dat met toepas-
sing van artikel 188, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering het tweede 
verzet tegen een vonnis op de tegen hem ingestelde strafvordering niet ontvanke-
lijk verklaart, op grond dat "verzet na verzet is uitgesloten".

Het cassatieberoep dat is ingesteld tegen een in laatste aanleg gewezen beslis-
sing waarbij een verzet niet ontvankelijk wordt verklaard, legt het Hof alleen de 
vraag van de wettigheid van die beslissing voor.

Welnu, wanneer de bij verstek veroordeelde beklaagde verzet doet en daarover 
uitspraak is gedaan, is een tweede door hem tegen dezelfde veroordeling gedaan 
verzet niet ontvankelijk.

Aangezien de appelrechters het tweede verzet tegen het vonnis van de politie-
rechtbank waarbij eiser is veroordeeld, niet ontvankelijk hebben verklaard, zijn 
de grieven van eiser niet ontvankelijk, vermits ze geen verband houden met de 
bestreden  beslissing  of  omdat  ze,  nu  ze  geen  verband  houden met  de  grond 
waarom deze de niet-ontvankelijkheid van het tweede verzet bevestigt, niet tot 
vernietiging kunnen leiden.

Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing bevat geen enkele onregelmatigheid die eiser 
schade kan berokkenen.

Dictum
Het Hof,

1 Zie Cass., 21 okt. 1986, AR 9937, nr 115. 
2 Zie Cass., 7 april 1987, AR 1283, nr 475. 
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 203

2° KAMER - 5 april 2006

1º MISDRIJF — SOORTEN — AFLOPEND. VOORTGEZET. VOORTDUREND 
MISDRIJF - VOORTDUREND MISDRIJF - VERJARING - TERMIJNEN - AANVANG

2º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — TERMIJNEN - 
AANVANG - VOORTDUREND MISDRIJF

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
STRAFVORDERING - VERJARING - VOORTDUREND MISDRIJF DAT NIET IS AFGELOPEN OP HET 
OGENBLIK VAN DE REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - TENLASTELEGGINGEN - BEOORDELING - 
BEVOEGDHEID

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HOGER 
BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - SCHRIFTELIJKE 
VORDERING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - NEERLEGGING OP DE TERECHTZITTING - 
INVERDENKINGGESTELDE - GEEN VERZOEK TOT VERDAGING - GEVOLG

5º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - DADERS VAN EENZELFDE MISDRIJF 
OF VAN SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING VOOR DEZELFDE RECHTER

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - DADERS VAN EENZELFDE 
MISDRIJF OF VAN SAMENHANGENDE MISDRIJVEN - GELIJKTIJDIGE VERVOLGING VOOR DEZELFDE 
RECHTER

1º en 2° Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim,  
komt  neer  op  een  feitelijke  toestand  die  aanhoudt  door  de  volgehouden  wil  van  de 
delinquent; bij een voortdurend misdrijf begint de verjaring te lopen vanaf het ogenblik  
waarop  die  feitelijke  toestand  ophoudt  te  bestaan,  d.w.z.  vanaf  de  dag  waarop  de 
gevolgen van het misdrijf verdwijnen1. 

3º Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet binnen de grenzen 
van de devolutieve werking van het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de  
beschikking  van  de  raadkamer  waarbij  hij  naar  de  correctionele  rechtbank  werd  
verwezen, zich heeft  uitgesproken over de verjaring die de appellant aanvoert  en die 
exceptie heeft afgewezen door te oordelen dat luidens de voldoende bezwaren die door  
de verwijzingsbeschikking in aanmerking zijn genomen, aan de feitelijke toestand, die 
een  wezenlijk  bestanddeel  uitmaakt  van  het  voortdurend  misdrijf  dat  de  voormelde 
inverdenkinggestelde wordt tenlastegelegd, geen einde was gekomen op het ogenblik 
van de regeling van de rechtspleging is de kamer van inbeschuldigingstelling, aangezien 

1 Jean CONSTANT, Manuel de droit pénal, Luik, 1956, p. 180, nr 133, en p. 197, nr 147; J.J. HAUS, 
Principes généraux du droit pénal belge, 3de uitg., dl. II, Gent, 1879, p. 538; Christiane HENNAU en 
Jacques VERHAEGEN, Droit pénal général, 2de uitg., Bruylant, 1995, p. 231, nr 270. 
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het debat over de telastleggingen zelf niet voor haar werd gebracht, niet bevoegd om de 
beslissing van de eerste rechter dienaangaande te wijzigen2. 

4º  Wanneer  de  procureur-generaal  zijn  schriftelijke  en  ondertekende  conclusie  heeft 
neergelegd op de terechtzitting van de kamer van inbeschuldigingstelling vóór de zaak in 
beraad wordt genomen en uit de stukken van de rechtspleging niet blijkt dat de raadsman 
van de inverdenkinggestelde, die op die terechtzitting is verschenen, om een verdaging 
van de zaak heeft verzocht om kennis te kunnen nemen van de voormelde vordering en  
erop  te  kunnen  antwoorden,  kan  de  appelrechters  niet  verweten  worden  dat  zij  de  
inverdenkinggestelde een recht hebben ontnomen, waarvan deze de uitoefening niet had 
gevorderd. (Art. 224, Sv.)

5º en 6°  Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging  
en het recht op een eerlijk proces dat in art. 6.1 van het E.V.R.M. is vastgelegd, leggen 
geen gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van alle daders van een zelfde  
misdrijf  of  van samenhangende misdrijven.  (Art.  6.1,  Verdrag Rechten van de Mens; 
Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0098.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  een  arrest,  op  15  december  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eisers E. W., enerzijds, M. en G. F., anderzijds, voeren ieder twee middelen 

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

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van E. W.:
Het eerste middel:
Eerste onderdeel:
Eiser wordt vervolgd om zonder vergunning ongeveer tweeduizend ton giftig 

industrieel afval te hebben gestort  in een steengroeve en die aldaar te hebben 
achtergelaten vanaf de dag van opslag tot de datum van de dagvaarding (telast-
legging  T.84,  bladzijde  26  van  de  vordering  die  aan  het  bestreden  arrest  is 
gehecht). 

Voor de raadkamer heeft eiser een conclusie neergelegd waarin hij aanvoert 
dat dit misdrijf verjaard was vermits hij sedert meer dan tien jaar geen enkele 
verantwoordelijke functie meer uitoefent  in de vennootschap die de verontrei-
nigde steengroeve uitbaatte.

De appelrechters  die de redenen hebben overgenomen (bladzijde 7 van het 
arrest)  die  door  de  procureur-generaal  in  diens  vordering  zijn  uiteengezet, 
oordelen dat de hierboven omschreven telastlegging een voortdurend misdrijf is, 

2 Zie Cass., 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, nr.380. 
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"en  dat  de  incriminatieperiode  waarvoor  de  raadkamer  het  bestaan  van 
voldoende bezwaren heeft vastgesteld zich minstens uitstrekt tot op de dag van 
de uitspraak van de beroepen beschikking, zodat niet kan worden aangevoerd dat 
de feiten verjaard zijn zonder opnieuw de beoordeling van feitelijke gegevens in 
het geding te brengen die behoren tot de beoordeling van telastleggingen die niet 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling zijn aanhangig gemaakt".

Het voortdurend misdrijf, dat kan voortvloeien uit een daad of uit een verzuim, 
komt neer op een feitelijke toestand die aanhoudt door de volgehouden wil van 
de delinquent. Bij een voortdurend misdrijf, begint de verjaring te lopen vanaf 
het ogenblik waarop die feitelijke toestand ophoudt te bestaan, dit wil zeggen 
vanaf de dag waarop de gevolgen van het misdrijf verdwijnen.

De kamer van inbeschuldigingstelling, die uitspraak doet binnen de grenzen 
van de devolutieve werking van het hoger beroep van eiser tegen de beschikking 
van de raadkamer waarbij hij naar de correctionele rechtbank werd verwezen, 
heeft zich uitgesproken, bij voormelde redengeving, over de verjaring die wordt 
aangevoerd.  Zij  heeft  die exceptie afgewezen door te oordelen dat luidens de 
voldoende  bezwaren  die  door  de  verwijzingsbeslissing  in  aanmerking  zijn 
genomen, aan de feitelijke toestand die een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van 
het voortdurend misdrijf dat eiser wordt tenlastegelegd, geen einde was gekomen 
op het ogenblik van de regeling van de rechtspleging.

Aangezien, zoals zij in haar arrest erop heeft gewezen, het debat over de telast-
leggingen zelf  niet  voor de kamer van inbeschuldigingstelling werd gebracht, 
was deze niet bevoegd om de beslissing van de eerste rechter dienaangaande te 
wijzigen.

De appelrechters hebben hun beslissing naar recht verantwoord.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Nergens in hun redengeving laten de appelrechters verstaan dat de raadkamer 

alleen uitspraak zou hebben gedaan over de telastleggingen en niet over de verja-
ring.

Het onderdeel dat op een onjuiste interpretatie van het arrest berust, mist feite-
lijke grondslag. 

Tweede middel:
Krachtens artikel 224 van het Wetboek van Strafvordering legt de procureur-

generaal  zijn schriftelijke en ondertekende conclusie  neer  op de terechtzitting 
van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  voor  de  zaak  in  beraad  wordt 
genomen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de raadsman van eiser, die 
op die terechtzitting is verschenen, om een verdaging van de zaak heeft verzocht 
om kennis  te  kunnen nemen van de  voormelde vordering en  erop te  kunnen 
antwoorden.

De appelrechters  kan  niet  verweten  worden  dat  zij  eiser  een  recht  hebben 
ontnomen dat deze niet wilde uitoefenen.
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Het middel dat niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden aangevoerd 
is niet ontvankelijk.

En de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 
zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.

B. De cassatieberoepen van M. en G. F.:
Het eerste middel: 
Het bestreden arrest vermeldt, naar aanleiding van een arrest van het Hof van 

Beroep te Brussel van 19 februari 2001 dat door de eisers wordt aangevoerd, dat 
die beslissing "geen uitspraak heeft gedaan 'over de echtheid, de toerekenbaar-
heid en  de strafrechtelijke  kwalificatie  van de  feiten'  die  momenteel  door de 
procureur des Konings in zijn vordering tot regeling van rechtsgebied zijn over-
genomen".

Volgens de eisers is die grond aangetast door een miskenning van de bewijs-
kracht van de akte waarnaar hij verwijst, in zoverre de door het arrest van 19 
februari 2001 bewezen verklaarde feiten dezelfde zijn als die in het bestreden 
arrest. 

Uit  de stukken van de rechtspleging blijkt  dat  die twee beslissingen onder-
scheiden personen betreffen. Het arrest van 19 februari 2001 deed geen uitspraak 
in zake van de eisers. Het rechterlijk gewijsde van die beslissing ten opzichte van 
een andere  beklaagde kan hen dus geen  nadeel  toebrengen noch tot  voordeel 
strekken. Door dit te bevestigen met de vermelding waarop het middel kritiek 
oefent,  geven  de  appelrechters  van  het  voormelde  arrest  geen  uitleg  die  niet 
onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schenden zij de bewijskracht 
ervan niet.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Het tweede middel:
Het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdedi-

ging en het  recht  op een eerlijk proces dat  in artikel  6.1 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele  Vrijheden is 
vastgelegd, leggen geen gelijktijdige vervolging op, voor dezelfde rechter, van 
alle daders van een zelfde misdrijf of van samenhangende misdrijven.

De eisers hebben aangevoerd dat "het feitelijk gezag van gewijsde" van het 
arrest  van  het  Hof  van Beroep  te  Brussel  van 19 februari  2001,  waarbij  een 
andere beklaagde in dezelfde zaak werd veroordeeld, op onherstelbare wijze de 
uitoefening van hun recht van verdediging voor het vonnisgerecht aantast zodat 
de strafvordering niet ontvankelijk moet worden verklaard.

Het arrest verwerpt die grond van niet-ontvankelijkheid van de strafvordering 
met  de  vaststelling  dat  de  veroordeling  die  wordt  aangevoerd  een  andere 
beklaagde betreft en met de overweging dat niet is aangetoond dat de bodem-
rechters die zich over de eventuele schuld van de eisers moeten uitspreken, zich 
zouden kunnen laten beïnvloeden door de gronden waarop de voormelde veroor-
deling is gegrond.

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
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Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum,
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt elke eiser in de kosten van zijn cassatieberoep. 

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. Oosterbosch en A. Masset, Verviers.

Nr. 204

2° KAMER - 5 april 2006

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - TELASTLEGGING VAN MISBRUIK VAN 
VERTROUWEN EN BUITENVERVOLGINGSTELLING - VONNIS - HOGER BEROEP - TELASTLEGGING 
DIEFSTAL MET BEHULP VAN VALSE SLEUTELS EN VALSHEID IN GESCHRIFTEN EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN - ARREST VAN ONBEVOEGDVERKLARING - VERZOEK TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED - 
HOF VAN CASSATIE - BESLISSING

Wanneer de raadkamer een beklaagde naar de correctionele rechtbank heeft  verwezen 
wegens misbruik van vertrouwen en heeft gezegd dat er geen grond is om hem voor de  
overige  telastleggingen  te  vervolgen,  en  het  hof  van  beroep  zich  onbevoegd  heeft  
verklaard om van de zaak kennis te nemen op grond dat de raadkamer de beklaagde 
wegens de telastlegging misbruik van vertrouwen zonder aanneming van verzachtende 
omstandigheden naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, ofschoon de feiten van 
die telastlegging, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, diefstal door middel 
van  valse  sleutels  en  valsheid  in  geschriften  en  gebruik  van  valse  stukken  zouden  
opleveren, te weten misdrijven waarop criminele straffen zijn gesteld, vernietigt het Hof,  
tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer behalve in zoverre zij  
zegt dat er geen grond is tot vervolging voor de overige telastleggingen, en verwijst het  
de zaak naar het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling1. (Art. 525, Sv.)

(DE PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK, inzake M. T. P.e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0317.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Eiser verzoekt om een regeling van rechtsgebied, ingevolge:
- een beschikking die op 27 januari 2004 is gewezen door de raadkamer van de 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik,

1 Zie Cass., 7 mei 2003, AR P.03.0476.F, nr 278..
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- een arrest dat op 20 oktober 2005 is gewezen door het Hof van Beroep te 
Luik, correctionele kamer.

Hij voert de redenen van zijn verzoek aan in een verzoekschrift, waarvan een 
voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Bij beschikking van 27 januari 2004, heeft de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Luik J. M. M. naar de correctionele rechtbank van die zetel 
verwezen wegens misbruik van vertrouwen (telastlegging A 1) en heeft gezegd 
dat  er  geen  grond  is  om hem,  en  de  mede-inverdenkinggestelde  Y.  S.,  voor 
andere telastleggingen te vervolgen.

Bij arrest van 20 oktober 2005 heeft het Hof van Beroep te Luik zich onbe-
voegd verklaard om kennis te nemen van de zaak op grond dat de raadkamer J. 
M. M. wegens de bovenbedoelde telastlegging A1 verwezen heeft zonder aanne-
ming van verzachtende omstandigheden,  ofschoon de feiten van die telastleg-
ging, in de veronderstelling dat zij  bewezen zouden zijn, diefstal door middel 
van valse sleutels en valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken zouden 
opleveren, te weten misdrijven waarop criminele straffen zijn gesteld.

Vooralsnog staat geen rechtsmiddel open tegen de beschikking van 27 januari 
2004 en het arrest van 20 oktober 2005 is in kracht van gewijsde gegaan.

De tegenstrijdigheid tussen die beslissingen doet een geschil van rechtsmacht 
ontstaan dat de procesgang verhindert.

Er bestaat bijgevolg grond tot regeling van rechtsgebied.
De in de telastlegging A1 vermelde feiten lijken eveneens als diefstal  door 

middel  van valse sleutels en als valsheid in geschriften  en gebruik  van valse 
stukken gekwalificeerd te kunnen worden om aldus de misdaden op te leveren 
die elk met vijf tot tien jaar opsluiting worden bestraft, enerzijds door de arti-
kelen 461 en 467 van het Strafwetboek en, anderzijds, door de artikelen 193, 
196, 197, 213 en 214 van dat wetboek.

Aangezien de raadkamer bij J. M. M. geen verzachtende omstandigheden heeft 
aangenomen voor die telastleggingen, was het hof van beroep niet bevoegd om 
van de zaak kennis te nemen.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt  de beschikking die op 27 januari 2004 is gewezen door de raad-

kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, behalve in zoverre zij zegt 
dat er geen grond is om J. M. M. en Y. S. voor de telastleggingen A2, B3 en C4 
te vervolgen.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt  op de kant  van de 
gedeeltelijk vernietigde beschikking.
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Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, kamer van 
inbeschuldigingstelling.

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr.Velu  – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 205

2° KAMER - 5 april 2006

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - BESCHIKKING OF ARREST TOT VERWIJZING - ZAAK 
AANHANGIG GEMAAKT BIJ HET VONNISGERECHT - WETTIGHEID VAN DE BESLISSING VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT - BEVOEGDHEID

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - 
BEVOEGDHEDEN VAN HET VONNISGERECHT

3º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING - BEVOEGDHEID

4º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALLERLEI

1º De wet verleent de vonnisgerechten niet de bevoegdheid om zich uit te spreken over de 
wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten1.. 

2º en 3° Een beschikking tot verwijzing maakt de zaak aanhangig bij de bodemrechter, in  
zoverre  zij  geen  onwettigheid  inzake  bevoegdheid  bevat;  zij  blijft  al  haar  gevolgen 
behouden zolang zij door het Hof van Cassatie niet is vernietigd2. 

4º  Wanneer  de  raadkamer  een  beklaagde  wegens  een  misdrijf  naar  de  correctionele  
rechtbank heeft verwezen en de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard  
op grond dat de raadkamer de verwijzing heeft bevolen zonder dat "uit het dossier van de  
rechtspleging (blijkt) dat de griffier daadwerkelijk de kennisgeving die bij art. 127, zesde 
lid, Sv., is vereist aan de inverdenkinggestelde heeft toegezonden", ofschoon de zaak bij  
de voormelde rechtbank aanhangig was gemaakt en die daarover uitspraak diende te  
doen, vernietigt het Hof, na te hebben vastgesteld dat tegen de beschikking tot verwijzing  
vooralsnog  geen  enkel  rechtsmiddel  openstaat  en  het  vonnis  van  onbevoegdheid  in 
kracht  van  gewijsde  is  gegaan,  tot  regeling  van  rechtsgebied,  het  vonnis  van  
onbevoegdverklaring  en  verwijst  het  de  zaak  naar  dezelfde  correctionele  rechtbank, 
anders samengesteld. (Art. 525, Sv.)

(DE PROCUREUR DES KONINGS TE VERVIERS T G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0322.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Eiser verzoekt om een regeling van rechtsgebied, ingevolge een beschikking, 

op 23 maart  2004 gewezen door de raadkamer  van de Rechtbank van Eerste 

1 Zie Cass., 13 juni 1990, AR 7932-7954-8067, nr 592. 
2 Zie Cass., 12 nov. 1986, AR 5216, nr 156; Cass, 30 juin 1998, AR P.98.0791.N, nr 354. 
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Aanleg te Verviers en een vonnis, op 18 januari 2006 gewezen door de correctio-
nele rechtbank van dit arrondissement.

Hij voert de redenen van zijn eis aan in een verzoekschrift, waarvan een voor 
eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Bij beschikking van 23 maart 2004 heeft de raadkamer van de Rechtbank 

van  Eerste  Aanleg  te  Verviers  J.  G.  naar  de  correctionele  rechtbank  van  dit 
arrondissement verwezen wegens een misdrijf dat aldaar zou zijn gepleegd.

Bij vonnis van 18 januari 2006 heeft die rechtbank zich onbevoegd verklaard.
2. Vooralsnog staat geen rechtsmiddel open tegen de beschikking van 23 maart 

2004 en het vonnis van 18 januari 2006 is in kracht van gewijsde gegaan.
3.  De wet  verleent  de vonnisgerechten  niet  de bevoegdheid  om zich uit  te 

spreken over de wettigheid van de beslissingen van de onderzoeksgerechten.
De rechtbank heeft  geoordeeld dat de zaak op onregelmatige wijze bij haar 

aanhangig was gemaakt op grond dat de raadkamer de verwijzing heeft bevolen 
zonder dat "uit het dossier van de rechtspleging (blijkt) dat de griffier daadwer-
kelijk de kennisgeving die bij artikel 127, zesde lid, van het Wetboek van Straf-
vordering, is vereist aan de inverdenkinggestelde heeft toegezonden"

4.  Welnu,  een  beschikking  tot  verwijzing maakt  de  zaak  aanhangig  bij  de 
bodemrechter,  in zoverre zij geen onwettigheid inzake bevoegdheid bevat. Zij 
blijft  al haar gevolgen behouden zolang zij door het Hof van Cassatie niet  is 
vernietigd.

Hieruit volgt dat de correctionele rechtbank aangezocht was en zich over de 
zaak diende uit te spreken.

5. Aldus heeft de rechtbank zich niet wettig onbevoegd verklaard.
Dictum,
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied.
Vernietigt het vonnis van 18 januari 2006 van de Correctionele Rechtbank te 

Verviers.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde vonnis.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Verviers, anders samen-

gesteld.

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 206

2° KAMER - 5 april 2006

VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - RAADKAMER - MEDEDELING VAN HET 
DOSSIER AAN DE INVERDENKINGGESTELDE EN AAN ZIJN RAADSMAN - ONVOLLEDIG DOSSIER - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - VOLLEDIG DOSSIER - GEVOLG

Het dossier dat ter beschikking wordt gehouden van de inverdenkinggestelde en van zijn 
raadsman gedurende de laatste werkdag vóór diens verschijning voor de raadkamer die 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis moet, in de regel,  
volledig zijn1 ; de eventuele onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer 
leidt evenwel niet tot de onwettigheid van de handhaving van de voorlopige hechtenis 
wanneer  het  volledige  dossier  ter  beschikking  werd  gehouden  van  de  
inverdenkinggestelde en van zijn raadsman vóór diens verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep tegen de beschikking van de raadkamer 
is aanhangig gemaak2 (Art. 21, §§1 en 3, eerste lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0466.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 23 maart 2006 op verwij-

zing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, ten gevolge van een arrest van 8 maart 2006 van het Hof.

Eiser voert twee middelen aan in een memorie, waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over de beide middelen samen :
Naar luid van artikel 21, §3, eerste lid, van de Wet van 20 juli 1990 betref-

fende de voorlopige hechtenis wordt het dossier ter beschikking gehouden van de 
verdachte en van zijn raadsman gedurende de laatste werkdag vóór de verschij-
ning  voor  de  raadkamer  die  krachtens  de  eerste  paragraaf  van  die  bepaling, 
uitspraak moet doen over de handhaving van de voorlopige hechtenis. In de regel 
moet dit dossier volledig zijn.

De eventuele onregelmatigheid van de rechtspleging voor de raadkamer leidt 
evenwel niet tot de onwettigheid van de handhaving van de voorlopige hechtenis 
wanneer het volledige dossier ter beschikking werd gehouden van de inverden-
kinggestelde en van zijn raadsman vóór diens verschijning voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling waarbij  het hoger  beroep tegen de beschikking van de 
raadkamer is aanhangig gemaakt.

Het  bestreden  arrest  stelt  vast  dat  de  stukken  waarop  beslag  is  gelegd  in 
handen van de inverdenkinggestelde bij zijn aanhouding en waarvan hij verzocht 

1 Zie Cass., 30 dec. 1997, AR P.97.1650.F, nr 581.
2 Zie Cass., 14 feb. 1996, AR P.96.0202.F, nr. 80. 
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kennis te nemen, bij dit dossier zijn gevoegd en tot zijn beschikking en die van 
zijn raadslieden zijn gehouden achtenveertig uren vóór zijn verschijning voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling, wat deze laatste hebben toegegeven.

Aldus schendt het arrest noch de voormelde wetsbepaling, noch artikel 5.4 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden, noch miskent het het recht van verdediging.

De middelen kunnen niet worden aangenomen. 
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

5 april 2006 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten:  
mrs. Ch. Halet, Luik en J-F Bourlet, Luik.

Nr. 207

1° KAMER - 6 april 2006

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE 
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARINGSTERMIJN - STUITING - SCHORSING

2º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE 
BENADEELDE TEGEN DE VERZEKERAAR - VERJARINGSTERMIJN - AANVANG

1º De tienjarige termijn voor een benadeelde om een rechtstreekse vordering tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar in te stellen is een verjaringstermijn die vatbaar is voor 
stuiting en schorsing1. (Art. 34, §2, en 86, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

2º  De  verjaringstermijn  van  het  recht  voor  de  benadeelde  of  de  in  diens  rechten 
gesubrogeerde  partij  om  een  rechtstreekse  vordering  tegen  de 
aansprakelijkheidsverzekeraar  in  te  stellen  begint  ten  vroegste  te  lopen  vanaf  de  
inwerkingtreding van artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op 1 januari 1993, wanneer  
op  deze datum rechten niet  onherroepelijk  zijn  vastgesteld.  (Art.  35,  §2,  en  86,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst)

(FEDERALE VERZEKERINGEN  T. F.R. e.a.)

Advocaat-generaal met opdracht P. Cornelis heeft in substantie gezegd:
…
In haar eerste middel bekritiseert eiseres het bestreden arrest, in zoverre het oordeelt dat 

de  tienjarige  verjaringstermijn  van  artikel  34,  §2  van  de  wet  op  de 
landverzekeringsovereenkomst,  die  het  eigen  recht  van  de  benadeelde  tegen  de 

1 Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
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verzekeraar betreft, reeds begint te lopen vanaf het schadegeval, ook als dit schadegeval 
plaatsvond voor de inwerkingtreding van deze wet.

Zodoende zouden de appèlrechters onder meer artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek 
hebben geschonden en het daaruit afgeleide algemeen beginsel dat de verjaringstermijn 
van een bevrijdende verjaring pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat de vordering kan 
worden  ingesteld,  alsook  de  artikelen  34,  §2,  35,  §2  en  86  van  de  wet  op  de 
landverzekeringsovereenkomst.

Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, die op 1 
januari 1993 in werking is getreden, kent aan de benadeelde van een schadegeval een 
rechtstreekse vordering toe tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar.

U oordeelde in uw arrest  van 6 oktober  20002 dat  dit  artikel  ook toepasselijk is op 
schadegevallen  die  ontstaan  zijn  voor  1  januari  1993,  behoudens  wanneer  bepaalde 
rechten reeds onherroepelijk waren vastgesteld.

Deze  rechtstreekse  vordering  moet  krachtens  artikel  34,  §2,  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst worden ingesteld binnen de vijf jaar te rekenen vanaf het 
schadeverwekkend feit of, indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd. 
Ingeval de benadeelde aantoont dat hij pas op een later tijdstip kennis kreeg van zijn recht 
om  tegen  de  verzekeraar  een  rechtstreekse  vordering  in  te  stellen,  begint  de 
verjaringstermijn pas vanaf dat moment te lopen. De verjaringstermijn verstrijkt  in elk 
geval na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkend feit of, indien er 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Volgens tweede verweerster zou de tienjarige termijn een vervaltermijn zijn en zouden 
de  principes  inzake  de  toepassing  in  de  tijd  van  de  nieuwe  regels  inzake 
verjaringstermijnen  niet  gelden.Dit  wordt  bij  Uw  arrest  van  7  oktober  20053 
tegengesproken, waarin U beschouwde dat het bestaan van de limiet van tien jaar niet tot 
gevolg heeft dat de verjaringstermijn wordt herleid tot een vervaltermijn die niet vatbaar 
is voor stuiting of schorsing.

Eiseres  roept,  mijns  inziens,  onterecht  als  voorgaande  Uw arrest  van  19 september 
19974 in waar, inzake artikel 331ter van het Burgerlijk Wetboek, U impliciet zou hebben 
geoordeeld  dat  het  uitgesloten  is  dat  de  verjaringstermijn  van  de  rechtsvordering  tot 
onderzoek  naar  overspelig  vaderschap  is  kunnen  ingaan  voor  de  datum  van 
inwerkingtreding van de Afstammingswet. Het onderzoek van het geval toont aan dat de 
beslissing van Uw Hof steunde op de afwezigheid  van rechtstreekse werking  van  het 
Marckx-arrest van het EHRM5 in het interne recht en niet op de toepasselijkheid van art. 
331ter B.W.

2 Cass. 6 oktober 2000, A.R. C.99.0452.N, nr. 525; De Verz. 2001, 252, met noot M. Houben; R. W. 
2000-  2001,  516;  T.B.  H. 2000,  762,  noot  R.  Geelen,  ‘Artikel  86  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst: toepassing in de tijd’.
3 Cass., 7 oktober 2005, A.R. C.04.0471.F, nr.490.
4 Cass., 19 september 1997, A.R. C.96.0217.F, nr. 363.
5 Hof Mensenrechten, arrest Marckx van 13 juni 1979, Publ. Cour eur. D.H., Serie A, nr 31.
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Men kan beter het principe afleiden dat een vordering niet kan verjaren voordat zij 
ontstaat  uit  de  aard  van  de  verjaring  die  een  verweermiddel  is  tegen  een  laattijdige 
vordering. Dit werd door DE PAGE6 duidelijk gezegd: “het principe waardoor de materie 
wordt beheerst is eenvoudig: daar de verjaring een verweermiddel is tegen een laattijdige 
vordering, begint ze vanzelfsprekend enkel te lopen vanaf de dag waarop deze vordering 
ontstaat (vertaling).” Dit is het adagium “actiones non natae non praescribuntur”.

Er  is,  meen  ik,  schending  van  artikelen  35,  §2,  en  86  van  de  wet  op  de 
landsverzekeringsovereenkomst  alsook  van  artikel  2257  van  het  Burgerlijk  Wetboek. 
Artikel 86 schept een rechtsfiguur die vroeger niet bestond, namelijk het eigen recht van 
de benadeelde tegen de verzekeraar. De twee andere wetsbepalingen maken toepassing 
van de grondslagen van de verjaring met een zelfde logica: volgens artikel 35, §2, van de 
wet loopt de verjaring niet tegen de verzekerde, de begunstigde of de benadeelde die zich 
door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven termijn op te 
treden  en  artikel  2257  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  dat  ten  aanzien  van  de 
schuldvordering  die  van  een  voorwaarde  afhangt,  de  verjaring  niet  loopt,  zolang  die 
voorwaarde niet vervuld is. 

Het middel lijkt me gegrond.
…

ARREST

(A.R. C.05.0040.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 2257 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 34, §2, 35, §2, 86 en 149 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst 

van 25 juni 1992 en artikel 3 van het K.B. van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de 
datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de land-
verzekeringsovereenkomst;

- het algemeen rechtsbeginsel van de onmiddellijke inwerkingtreding van de wet;
- het algemeen beginsel in het verzekeringsrecht dat stelt dat de verjaring niet loopt 

tegen de benadeelde indien deze zich, buiten zijn wil om, in de absolute onmogelijkheid 
bevindt om op te treden;

-  het  algemeen beginsel  dat  de  verjaringstermijn  van  een bevrijdende  verjaring  pas 
begint te lopen vanaf het ogenblik dat de vordering kan worden ingesteld.

Aangevochten beslissingen

6 H. DE PAGE. Traité, VII, p. 1043, nr. 1147.



Nr. 207 - 6.4.06 HOF VAN CASSATIE 829 

Het bestreden arrest  verklaart  het  hoger  beroep van  de eiseres  slechts  gedeeltelijke 
gegrond, enkel wat de motieven betreft, en bevestigt, om andere motieven, het bestreden 
vonnis  in  zoverre  het  de  oorspronkelijke  vordering  van  de  eiseres  tegen  de  tweede 
verweerster ongegrond verklaart, op volgende gronden:

"4.2. (...) dat (de eiseres) haar rechtstreekse vordering tegen (de tweede verweerster), 
ingesteld bij haar aanvullende conclusie voor de eerste rechter d.d.  18 maart  1996, in 
hoofdorde steunt op artikel 86 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst;

(...)  dat  artikel  86 van  de  Wet  op  de Landverzekeringsovereenkomst  in  werking  is 
getreden op 1 januari 1993 (artikel 3 K.B. van 24 augustus 1992), dit is gedurende het 
geding in eerste aanleg, dus na het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst en na het 
ongeval;

Dat derhalve op het ogenblik van het afsluiten van de verzekeringsovereenkomst nog 
de Verzekeringswet van 11 juni 1874 gold en nog niet de Wet van 25 juni 1992;

Dat evenwel sinds de inwerkingtreding van (artikel 86 van) de Wet van 25 juni 1992, 
dit is vanaf 1 januari 1993, nagegaan dient te worden welke regel van overgangsrecht in 
casu toepassing vindt;

(...) dat artikel 148 van de Wet van 25 juni 1992 houdende de overgangsbepalingen van 
deze wet  de  hypothese  van  de  rechtstreekse  vordering  m.b.t.  schadegevallen  die  zich 
hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding van de wet, niet regelt;

(...) dat op grond van de regel van de onmiddellijke werking van de nieuwe wet aange-
nomen moet worden dat de nieuwe wet onmiddellijk ingrijpt in de rechtsgevolgen van de 
onder de gelding van de oude wet tot stand gekomen toestanden die voortduren onder de 
gelding van de nieuwe wet;

Dat artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 in wezen de omvang van de verplichtingen 
van de verzekeraar niet wijzigt en geen nieuwe aansprakelijkheidsregel invoert, nu (het) 
in hoofdzaak ertoe strekt de afwikkeling van schadegevallen te vereenvoudigen door aan 
de slachtoffers een rechtstreekse vordering toe te kennen en hierbij het slachtoffer tegen 
het onvermogen van de verzekerde beschermt op een juridisch-technisch andere wijze dan 
voorheen reeds door de toekenning van het voorrecht bedoeld in artikel 20, 9°, Hypo-
theekwet het geval was;

Dat weliswaar de toepassing van artikel 87, §2, van de Wet van 25 juni 1992, dat de 
excepties beperkt die de verzekeraar  mag aanvoeren tegen het slachtoffer,  in bepaalde 
omstandigheden de toestand van de aangesproken verzekeraar kan verzwaren in vergelij-
king tot het vroeger geldende stelsel, maar dat dit bijkomstige aspect niet opweegt tegen 
de wil van de wetgever om de uitoefening van de rechten van de slachtoffers met onmid-
dellijke werking te onderwerpen aan een nieuwe regeling en de aard van de regel bepaald 
in artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 niet aantast;

Dat derhalve ook voor schadegevallen die zijn voorgevallen vóór 1 januari 1993 het 
slachtoffer over een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar van de aansprakelijke 
kan beschikken, behoudens ingeval bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastge-
steld (...);

Dat in casu de rechten van de slachtoffers van het ongeval van 10 februari 1975 op 1 
januari 1993 nog niet onherroepelijk waren vastgelegd, althans niet voor de aanspraken 
die niet beslecht werden in het arrest van dit hof van 23 april 1986, zodat overgangsrech-
telijk in dezen de rechtstreekse vordering gecreëerd door artikel 86 van de Wet van 25 
juni 1992 aangewend kan worden (...);

4.3. (...) dat (de tweede verweerster) in ondergeschikte orde inroept dat de tegen haar 
uitgeoefende rechtstreekse vordering verjaard is door het verlopen van meer dan vijf jaar 
sinds het schadeverwekkende feit, in casu het ongeval dat zich heeft voorgedaan op 10 
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februari 1975;
(...) dat artikel 34, §2, van de Wet van 25 juni 1992 weliswaar bepaalt dat de vordering 

die voortvloeit uit het eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar van de aanspra-
kelijke verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit;

Dat dit artikel evenwel eveneens bepaalt dat indien de benadeelde bewijst dat hij pas op 
een later tijdstip kennis kreeg van zijn eigen recht tegen de verzekeraar, de termijn pas 
begint te lopen vanaf het tijdstip waarop hij er kennis van kreeg, maar dat de termijn in 
elk geval verstrijkt na verloop van tien jaar, te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit;

Dat in casu de benadeelden, en (de eiseres) die in de rechten van de benadeelden is 
getreden, slechts kennis kregen van hun eigen recht tegen de verzekeraar van (de eerste 
verweerder) op het ogenblik dat de Wet van 25 juni 1992 die dit eigen recht creëerde, 
bekendgemaakt werd in het Belgisch Staatsblad, dit is op 20 augustus 1992;

Dat in huidig geval de verjaringstermijn dan ook verstrijkt na verloop van tien jaar te 
rekenen vanaf het schadeverwekkende feit;

(...) dat  de N.V. FORTIS AG stelt dat  ook in dat geval  de tegen haar uitgeoefende 
rechtstreekse vordering verjaard is, nu zij pas werd ingesteld bij conclusie neergelegd op 
18 maart 1996, hetzij meer dan 21 jaar na het schadeverwekkende feit, daar waar de verja-
ring inging tien jaar vanaf 10 februari 1975, dus vanaf 11 februari 1985;

(...) dat de algemene regel van overgangsrecht stelt dat in geval van het invoeren van 
een voorheen niet bestaande verjaring van een vordering of van een verkorting van een 
bestaande  verjaringstermijn  van  een  vordering,  de  nieuw  ingevoerde  respectievelijke 
verkorte verjaringstermijn ten vroegste begint te lopen vanaf het ogenblik van de inwer-
kingtreding van de nieuwe wet (zie bv. artikel 119, §2, van de Wet van 31 maart 1987), 
zij het dat in geval van verkorting van de verjaringstermijn, zulks een eerder intredende 
verjaring op grond van de oude wet niet zal verhinderen (vergelijk: Cass. 13 maart 1989, 
R.W 1988-89, 1400);

Dat  deze  algemene  regel  van  overgangsrecht  evenwel  enkel  geldt  voorzover  het 
betrokken recht vóór het in werking treden van de nieuwe wet is ontstaan (vergelijk: Cass. 
13 maart 1989, aangeh.);

Dat het in huidig geval evenwel geenszins gaat om het invoeren door de wetgever van 
een voorheen niet bestaande verjaring of van een verkorting van een bestaande verjarings-
termijn, maar wél om het invoeren door de wetgever van een nieuwe rechtsfiguur in dit 
domein, namelijk de rechtstreekse vordering tegen die aansprakelijkheidsverzekeraar, met 
hieraan gekoppeld een aan die nieuwe rechtsfiguur aangepaste verjaringstermijn;

Dat in dat geval de regel van de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet vereist dat 
voor schadegevallen die zijn voorgevallen vóór 1 januari 1993 de nieuwe rechtsfiguur van 
de  rechtstreekse  vordering  tegen  de  verzekeraar,  mét  de  er  intrinsiek  aan gekoppelde 
verjaringstermijn,  voor het slachtoffer  openstaat; dat aldus de verjaringstermijn van 10 
jaar is beginnen lopen vanaf het schadegeval ook al heeft dit zich voorgedaan vóór het in 
werking treden van de Wet van 25 juni 1992, hetgeen inhoudt dat voor schadegevallen die 
zich hebben voorgedaan meer dan 10 jaar vóór het inwerkingtreden van de Wet van 25 
juni 1992, een beroep op de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar uitgesloten is 
(vergelijk: A.-M. Verheyden, "Les principes de droit transitoire et leur application à la loi 
sur le contrat d'assurance-terrestre du 25 juin 1992"; RG.A.R 1995, 12.465, nr.80);

Dat dan ook vastgesteld moet worden dat op het ogenblik van de inwerkingtreding van 
artikel 86 van de Wet van 25 juni 1992 het eigen recht van (de eiseres) ten aanzien van 
(de tweede verweerster) reeds verjaard was;

(...) dat (de eiseres) hier tegen opwerpt dat de door haar op 8 maart 1989 uitgebrachte 
dagvaarding deze verjaring heeft gestuit, nu zij reeds in deze dagvaarding gevorderd heeft 
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dat (de rechtsvoorganger van) (de tweede verweerster) veroordeeld zou worden om alle 
bedragen  die  aan  haar  (de  eiseres)  zouden worden  toegekend,  in  plaats  van  aan  haar 
verzekerde (de eerste verweerder), rechtstreeks aan haar (= de eiseres) uit te betalen;

Dat evenwel een op 8 maart 1989 uitgebrachte dagvaarding onmogelijk een verjaring 
kan hebben gestuit die op dat ogenblik onbestaande was,  nu zij pas werd ingevoerd -, 
gekoppeld aan een alsdan nieuw ingevoerde rechtsfiguur - door een wet van 25 juni 1992, 
in werking getreden op 1 januari 1993; dat het hierbij zonder belang is uit te maken of de 
huidige vordering van (de eiseres) tegen (de tweede verweerster) al dan niet reeds virtueel 
begrepen was in de door haar in haar dagvaarding van 8 maart 1989 tegen (de tweede 
verweerster) uitgebrachte dagvaarding;

(...)  dat  op deze grond de vordering van (de eiseres) tegen (de tweede verweerster)  
zoals in hoofdorde gesteld, afgewezen moet worden".

Grieven
Artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de wet alleen beschikt voor het toeko-

mende en geen terugwerkende kracht heeft.
Ingevolge het algemeen rechtsbeginsel van de onmiddellijke inwerkingtreding van een 

wet, onder meer neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, is een nieuwe wet 
onmiddellijk  van toepassing op de toekomstige gevolgen van toestanden die onder de 
oude wet zijn ontstaan, maar die zich voordoen of voortduren onder vigeur van de nieuwe 
wet, voor zover die toepassing geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten.

Voornoemde bepaling en het erin neergelegde algemeen rechtsbeginsel van de onmid-
dellijke  inwerkingtreding  van  een  wet  houden  ook  in  dat,  indien  de  nieuwe  wet  een 
nieuwe verjaringstermijn bepaalt, deze termijn pas kan beginnen lopen vanaf de inwer-
kingtreding  van  de  wet,  aangezien  anders  aan  de  wet  een  terugwerkende  kracht  zou 
worden verleend.

Dit is zeker ook het geval indien het gaat om een verjaringstermijn die gekoppeld is aan 
een door de nieuwe wet nieuw ingevoerde rechtsfiguur.

De onmiddellijke inwerkingtreding van de wet houdt in dat de nieuwe rechtsfiguur, met 
haar verjaringstermijn, van toepassing is vanaf de inwerkingtreding van de wet op situa-
ties ontstaan vóór de inwerkingtreding, voor zover de rechten ingevolge deze situaties nog 
niet onherroepelijk waren vastgesteld.

In het bestreden arrest wordt terecht geoordeeld dat artikel 86 van de wet van 25 juni 
1992 op de landverzekeringsovereenkomst van toepassing is op schadegevallen die zich 
hebben voorgedaan vóór de inwerkingtreding van deze wet, voor zover de rechten die uit 
deze schadegevallen zijn ontstaan nog niet onherroepelijk werden vastgelegd.

De rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar was een nieuwe 
rechtsfiguur, die door artikel 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst werd 
ingevoerd en kon dus pas worden ingesteld vanaf de datum van de inwerkingtreding van 
de wet, zijnde 1 januari 1993 (zie artikel 149 van de wet op de landverzekeringsovereen-
komst en artikel 3 van het K.B. dd. 24 augustus 1992).

De verjaringstermijn voor het instellen van de rechtstreekse vordering van artikel 86 
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst, zoals bepaald in artikel 34, §2, van deze 
wet, kon dus pas beginnen lopen vanaf voormelde datum van inwerkingtreding.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de verjaringstermijn van tien jaar van de recht-
streekse vordering voor schadegevallen ontstaan vóór de inwerkingtreding van de wet op 
de landverzekeringsovereenkomst, begint te lopen vanaf het schadegeval en niet vanaf de 
inwerkingtreding van de wet, schendt artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 
34, §2, en 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst.
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De bevrijdende verjaring is een verweermiddel tegen een te laat ingestelde eis.
Deze verjaringstermijn begint dus in principe pas te lopen vanaf de dag waarop voor de 

eiser het recht ontstaat om de rechtsvordering in te stellen.
Dit algemeen principe wordt afgeleid uit artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek.
In het verzekeringsrecht loopt de verjaring overigens niet tegen de benadeelde die zich 

in de absolute onmogelijkheid bevindt om op te treden en die geen deel heeft  aan de 
omstandigheden die deze onmogelijkheid hebben veroorzaakt.

In de wet op de landverzekeringsovereenkomst is dit beginsel uitdrukkelijk neergelegd 
in artikel 35, §2, waarin wordt gesteld dat de verjaring niet loopt tegen de verzekerde, de 
begunstigde of de benadeelde die zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om 
binnen de voorgeschreven termijn op te treden.

De verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering zoals bepaald in artikel 34, §2, van 
de wet  op de landverzekeringsovereenkomst,  zowel  de termijn van vijf  jaar vanaf het 
schadeverwekkend feit of het misdrijf of het tijdstip waarop de benadeelde kennis kreeg 
van zijn recht tegen de verzekeraar als de termijn van tien jaar vanaf het schadeverwek-
kend feit of de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, kan dus pas beginnen lopen vanaf 
het ogenblik dat de rechtstreekse vordering op grond van artikel 86 van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst kon worden ingesteld, d.i. vanaf het ogenblik van de inwer-
kingtreding van deze bepaling, zijnde 1 januari 1993.

Het is uitgesloten dat de verjaringstermijn van de rechtstreekse vordering van artikel 86 
van de wet  op de landverzekeringsovereenkomst  is kunnen ingaan voor de datum van 
inwerkingtreding van deze wet waarbij  die rechtstreekse vordering werd opgenomen in 
het Belgisch recht.

Het bestreden arrest, dat oordeelt dat de tienjarige verjaringstermijn van artikel 34, §2, 
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst reeds begint te lopen vanaf het schade-
geval,  ook als dit schadegeval  plaatsvond voor de inwerkingtreding van de wet  op de 
landverzekeringsovereenkomst, schendt artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek en het 
daaruit afgeleide algemeen beginsel dat de verjaringstermijn van een bevrijdende verja-
ring pas begint te lopen vanaf het ogenblik dat de vordering kan worden ingesteld, alsook 
de artikelen 34, §2, 35, §2, en 86 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst en het 
algemeen beginsel in het verzekeringsrecht dat de verjaring niet loopt tegen de benadeelde 
indien deze zich, buiten zijn wil, in de absolute onmogelijkheid bevindt om op te treden.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst, in werking getreden op 1 januari 1993, dat aan de benadeelde van een 
schadegeval een rechtstreekse vordering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar 
verleent, is ook toepasselijk op schadegevallen die ontstaan zijn voor 1 januari 
1993, behoudens wanneer bepaalde rechten reeds onherroepelijk waren vastge-
steld.

2. Krachtens artikel 34, §2, eerste lid, van de wet op de landverzekeringsover-
eenkomst, verjaart de vordering die voortvloeit uit het eigen recht dat de bena-
deelde tegen de verzekeraar heeft krachtens artikel 86 van deze wet door verloop 
van  vijf  jaar,  te  rekenen  vanaf  het  schadeverwekkend  feit  of,  indien  er  een 
misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.
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Indien de benadeelde evenwel bewijst dat hij pas op een later tijdstip kennis 
heeft gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint, krachtens artikel 34, 
§2, tweede lid, van dezelfde wet, de voormelde verjaringstermijn pas te lopen 
vanaf dat tijdstip.

Dit tweede lid voegt hieraan toe dat die termijn alsdan in elk geval verstreken 
is  na  verloop  van  tien  jaar,  te  rekenen  vanaf  het  schadeverwekkend  feit,  of, 
indien er een misdrijf is, vanaf de dag waarop dit is gepleegd.

Deze tienjarige termijn is een verjaringstermijn die vatbaar is voor stuiting en 
schorsing.

3. Artikel 2257 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de verjaring (niet) 
loopt:  ten  aanzien  van  een  schuldvordering  die van  een  voorwaarde  afhangt, 
zolang die voorwaarde niet vervuld is".

4. Artikel 35, §2, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat 
de verjaring niet loopt tegen de verzekerde, de begunstigde of de benadeelde die 
zich door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven 
termijn op te treden.

5. Uit deze bepalingen volgt dat de verjaring overeenkomstig artikel 34, §2, 
van de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet kan lopen tegen de bena-
deelde, of de in diens rechten gesubrogeerde partij, die zich voor de inwerking-
treding van artikel 86 van die wet in de onmogelijkheid bevindt om zijn recht-
streekse  vordering uit  te  oefenen.  De verjaringstermijn begint  ten vroegste  te 
lopen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet op 1 januari 1993.

6. De appelrechters stellen vast dat te dezen de rechten van de slachtoffers van 
het  ongeval  van 10 februari  1975 op 1 januari  1993 nog niet  onherroepelijk 
waren vastgelegd althans niet voor de aanspraken die niet beslecht werden in het 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 23 april 1986.

De appelrechters  oordelen dat  de verjaringstermijn van 10 jaar  is  beginnen 
lopen vanaf het schadegeval ook al heeft dit zich voorgedaan vóór het in werking 
treden van de wet van 25 juni 1992, hetgeen inhoudt dat voor schadegevallen die 
zich hebben voorgedaan meer dan 10 jaar vóór het inwerkingtreden van de wet 
van 25 juni 1992, een beroep op de rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar 
uitgesloten is.

7. Zodoende schenden zij de in het middel aangewezen wetsbepalingen.
8. Het middel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over het principaal 

hoger  beroep  van  de  Federale  Verzekeringen  en  over  het  incidenteel  hoger 
beroep van de NV Fortis AG en in zoverre het uitspraak doet over de kosten van 
die partijen in de zaak 1999/AR/1611.

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

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-gene-
raal met opdracht– Advocaten: mrs. Simont en Geinger.

Nr. 208

1° KAMER - 6 april 2006

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - DEKKINGSPLICHT VAN DE VERZEKERAAR - 
INTERESTEN EN KOSTEN - ONGEVALLEN VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE WET

De  uitbreiding  van  de  dekkingsplicht  die  artikel  82  van  de  wet  op  de  
landverzekeringsovereenkomst  invoert  vindt  geen  toepassing  op  ongevallen  die  zich 
hebben voorgedaan voordat de wet in werking getreden is, ook al is de schade ontstaan 
nadat dit artikel in werking is getreden1.(Art. 82, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(AXA BELGIUM nv T. J.V.)

ARREST

(A.R. C.05.0141.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen twee arresten, op 27 november 2003 en 10 

juni 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft;
- de artikelen 30, 77, 82 en 148 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekerings-

1 Zie S. LIERMAN en B. WEYTS, "Het overgangsrecht en de inwerkingtreding van wettelijke regels in 
het bijzonder met betrekking tot het verzekeringsrecht", T.P.R. 2005, nr 15; P. POPELIER, Toepassing 
van de wet in de tijd, in A.P.R., 1999, nrs 48 en 60; N. DENOEL, "Les assurances de responsabilité et la 
loi du 25 juin 1992", in Les assurances de responsabilité, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 1999, 126; 
P.H.  DELVAUX,  "Le  droit  transitoire.  Champ  d'application  dans  le  temps  du  nouveau  droit  des 
assurances terrestres", in M. FONTAINE, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Ed. 
Jeune Barreau de Bruxelles, 1995, 141. Contra: H. COUSY en H. CLAASSENS, "De toepassing van de wet 
van  25  juni  1992  op  de  bestaande  of  lopende  verzekeringscontracten,  in  het  bijzonder  bij 
schadegeval",  in De wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst:  toepassing in de 
praktijk, De Verz., Dossier, 1992, 147-148.
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overeenkomst;
- de artikelen 8 en 14 van de wet van 16 maart 1994 tot wijziging van sommige bepa-

lingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van 

de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst.

Aangevochten beslissingen
In zijn tussenarrest van 27 november 2003 (p. 6, tweede alinea) beslist het hof van 

beroep dat eiseres gehouden is dekking te verlenen van de interesten en kosten vanaf 1 
januari 1994. Het steunt deze beslissing op volgende overwegingen (p. 4 t.e.m. 6, nr. 3):

"(De  verweerster)  houdt  evenwel  voor  dat  zij  toch gerechtigd  is op de intresten en 
kosten boven de dekkingsgrens van de polis op grond van art. 82 Wet Landverzekerings-
overeenkomst. (De eiseres) wijst de toepassing van voormeld art. 82 af, nu het schade-
geval waarvoor (de verweerster) bij het arrest dd. 5 november 1998 aansprakelijk werd 
gesteld, zich heeft voorgedaan in 1989, hetzij voor de inwerkingtreding van de Wet Land-
verzekeringsovereenkomst.

Art. 149 Wet Landverzekeringsovereenkomst voorzag dat de Koning voor elk artikel 
van deze wet de dag diende te bepalen waarop het in werking trad. De inwerkingtreding 
van de Wet  Landverzekeringsovereenkomst  werd  dienovereenkomstig  geregeld  bij  het 
K.B. van 24 augustus 1992. Op grond van artikel 3 van dit K.B. van 24 augustus 1992 
trad artikel 82 Wet Landvezekeringsovereenkomsten in werking op 1 januari 1993. De 
inwerkingtreding van artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst houdt op zich niet in 
dat deze bepaling vanaf deze datum ook van toepassing is op de lopende verzekerings-
overeenkomsten.

Artikel 148 Wet Landverzekeringsovereenkomst voorzag in overgangsbepalingen ten 
aanzien van de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan waren voor de inwerkingtre-
ding van de Wet Landverzekeringsovereenkomst. Op grond van artikel 148, §1, waren de 
bepalingen van de Wet Landverzekeringsovereenkomst op deze verzekeringsovereenkom-
sten eerst van toepassing vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of 
de omzetting van de overeenkomst. Op grond van artikel 1 van het K.B. van 25 augustus 
1992 betreffende de aanpassing van de verzekeringsovereenkomsten en andere verzeke-
ringsdocumenten  aan  de  wet  van  25  juni  1992  op  de  Landverzekeringsovereenkomst 
dienden de verzekeringsondernemingen trouwens over te gaan tot de formele aanpassing 
van de verzekeringsovereenkomsten aan de bepalingen van deze wet, ten laatste op 1 juli 
1993 of op de datum waarop de wet op hen van toepassing werd indien die datum na 1 juli 
1993 viel.

De verzekeringsovereenkomst nr. 718.700.306 die door (de verweerster) bij (de eiseres) 
werd afgesloten, nam een aanvang op 3 juni 1987, hetzij voor de inwerkingtreding van de 
Wet Landverzekeringsovereenkomst. Op deze verzekeringsovereenkomst dient aldus de 
overgangsregeling van artikel 148, §1, toegepast te worden.

Artikel 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst diende op grond van artikel 148, §4, 
toegepast te worden vanaf zijn inwerkingtreding, hetzij 1 januari 1993. De polis werd na 1 
januari 1993 voor het eerst verlengd op 31 december 1993 zodat vanaf 1 januari 1994 
artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst erop van toepassing was. (De eiseres) is 
dan ook vanaf 1 januari 1994 gehouden dekking te verlenen voor de intresten en de kosten 
boven dekkingsgrens.

Dat het schadegeval zich heeft voorgedaan in 1989, hetzij voordat artikel 82 Wet Land-
verzekeringsovereenkomst, op de verzekeringsovereenkomst toepassing vond, is ter zake 
niet dienend ten aanzien van de intresten en kosten vanaf 1 januari 1994. De schaderege-
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ling betreffende het schadegeval van 1989 had voor de aanvang van de toepasselijkheid 
van artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst op de verzekeringsovereenkomst, nog 
geen volledige uitwerking gekregen.

(De eiseres) verwijst  ten onrechte enkel naar de datum van het schadegeval voor de 
bepaling van de omvang van haar dekkingsplicht. De verzekeringsovereenkomst dekt de 
aansprakelijkheid  van  de  verzekerde  ingevolge  een  welbepaald  schadegeval,  hetgeen 
inhoudt  dat  de  schade  veroorzaakt  door  dit  schadegeval  en  waarvoor  dekking  dient 
verleend te worden, zich ook op een later tijdstip kan voordoen. Dit is in casu het geval 
met de intresten en kosten die zich vanaf 1 januari 1994 hebben gerealiseerd.

Bovendien  dient  er  op  gewezen  te  worden  dat  de  aansprakelijkheidsverzekeraar  op 
grond van artikel  77 Wet Landverzekeringsovereenkomst,  zoals gewijzigd bij artikel  8 
Wet 16 maart 1994, dekking geeft tegen alle vorderingen tot vergoeding wegens het voor-
vallen van schade die in de overeenkomst beschreven is. De intresten en kosten die thans 
in aanmerking worden genomen, zijn te beschouwen als schade die voorgevallen is, zij 
het vanaf 1 januari 1994, en waarvoor dekking moet verleend worden overeenkomstig de 
op  dat  ogenblik  geldende  wettelijke  bepalingen.  In  het  oorspronkelijk  artikel  77  Wet 
Landverzekeringsovereenkomst  was  weliswaar  sprake  van  de  schadeverwekkende 
gebeurtenis die in de overeenkomst  omschreven was,  in plaats van het voorvallen van 
schade, doch dit belet geenszins dat de aansprakelijkheidsverzekeraar de schade ingevolge 
een opgelopen aansprakelijkheid moet vergoeden binnen de grenzen van de dekking en 
conform de ter zake geldende wettelijke bepalingen. (De eiseres) is dan ook gehouden 
dekking te verlenen voor de intresten en kosten vanaf 1 januari 1994" (cf. p. 4, nr. 3 e.v. 
van het arrest).

Het arrest heropende de debatten om de partijen toe te laten met toepassing van de 
bovenvermelde regels een afrekening met bewijskrachtige stukken voor te leggen.

In het eindarrest van 10 juni 2004 bevestigt het hof van beroep dat artikel 82 van de 
Wet  op de Landverzekeringsovereenkomst  in  voorliggend  geval  vanaf  1  januari  1994 
toepassing  kan  vinden  en  veroordeelt  het  eiseres  tot  betaling  van  52.151,24  euro,  te 
vermeerderen met de moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 28 januari 
2002 en de gerechtkosten.

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van de artikelen 2 en 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, van het 

algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft, van de artikelen 30, 
82 en 148, §1 en §4, van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst 
(hierna de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst) en van de artikelen 1 en 2 van het 
koninklijk besluit van 24 augustus 1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtre-
ding van de bepalingen van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 
(hierna het koninklijk besluit van 24 augustus 1992).

Luidens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor het toeko-
mende en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Artikel 82 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst bepaalt dat de dekkings-
grenzen enkel gelden met betrekking tot de in hoofdsom verschuldigde schadevergoeding 
en dat de intresten en kosten zelfs boven de dekkingsgrenzen moeten worden vergoed.

Op grond van artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 trad artikel 82 
van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst op 21 september 1992 in werking.

Volgens  artikel  148,  §1,  van  de Wet  op de Landverzekeringsovereenkomst  zijn  de 
bepalingen van deze wet op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de 
inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van toepassing vanaf de dag van de wijziging, 
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de vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst.
Artikel 30, §1, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, dat bepaalt dat de 

duur van de verzekeringsovereenkomst niet langer mag zijn dan één jaar, trad overeen-
komstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 op 1 januari 1993 in 
werking.

Artikel 148, §4, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst stelt dat artikel 30 
van deze wet wordt toegepast op de bestaande overeenkomsten vanaf zijn inwerkingtre-
ding.

Het hof van beroep oordeelt dat "de inwerkingtreding van artikel 82 Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst op zich niet (inhoudt) dat deze bepaling vanaf deze datum ook van 
toepassing is op de lopende verzekeringsovereenkomsten." (cf. p. 4, voorlaatste alinea van 
het  tussenarrest)  en  stelt  vervolgens  vast  dat  de  verzekeringsovereenkomst  tussen  de 
eiseres en de verweerster op 3 juni 1987 een aanvang nam, zodat de overgangsregeling in 
artikel 148, §1, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst moet worden toegepast 
(cf. p. 5, tweede alinea, van het tussenarrest).

Volgens het hof van beroep diende "art. 30 Wet Landverzekeringsovereenkomst (...) op 
grond van art. 148, §4, toegepast te worden vanaf zijn inwerkingtreding, hetzij 1 januari 
1993. De polis werd na 1 januari 1993 voor het eerst verlengd op 31 december 1993 zodat 
vanaf 1 januari 1994 artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst erop van toepassing 
was. (De eiseres) is dan ook vanaf 1 januari 1994 gehouden dekking te verlenen voor de 
intresten en de kosten boven dekkingsgrens" (cf. p. 5, derde alinea, van het tussenarrest).

Vervolgens overweegt het hof van beroep dat het feit dat "het schadegeval zich heeft 
voorgedaan in 1989, hetzij voordat artikel 82 Wet Landverzekeringsovereenkomst, op de 
verzekeringsovereenkomst toepassing vond, ter zake niet dienend (is) ten aanzien van de 
intresten en kosten vanaf 1 januari 1994. De schaderegeling betreffende het schadegeval 
van 1989 had voor de aanvang van de toepasselijkheid van artikel 82 Wet Landverzeke-
ringsovereenkomst  op  de  verzekeringsovereenkomst,  nog  geen  volledige  uitwerking 
gekregen.  (De eiseres) verwijst  ten onrechte enkel  naar de datum van het schadegeval 
voor de bepaling van de omvang van haar dekkingsplicht. De verzekeringsovereenkomst 
dekt  de  aansprakelijkheid  van  de  verzekerde  ingevolge  een  welbepaald  schadegeval, 
hetgeen inhoudt dat de schade veroorzaakt  door dit  schadegeval  en waarvoor  dekking 
dient verleend te worden, zich ook op een later tijdstip kan voordoen. Dit is in casu het 
geval met de intresten en kosten die zich vanaf 1 januari 1994 hebben gerealiseerd" (cf. p. 
5, vierde en vijfde alinea, van het tussenarrest).

Uit het beginsel van de onmiddellijke inwerkingtreding van de nieuwe wet volgt dat 
een nieuwe wet niet alleen van toepassing is op toestanden die na de inwerkingtreding 
ervan ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van onder de vroegere wet ontstane 
toestanden die zich voordoen of voortduren onder toepassing van de nieuwe wet,  mits 
geen afbreuk wordt gedaan aan onherroepelijk vastgestelde rechten.

Op overeenkomsten blijft de oude wet van toepassing, tenzij de nieuwe wet van open-
bare orde is of uitdrukkelijk bepaalt dat ze geldt voor lopende overeenkomsten.

Luidens artikel 148, §1, van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst zijn de bepa-
lingen van deze wet op de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn voor de inwer-
kingtreding van die bepalingen eerst van toepassing vanaf de dag van de wijziging,  de 
vernieuwing, de verlenging of de omzetting van de overeenkomst.

Het hof van beroep oordeelt met miskenning van de regels inzake overgangsrecht dat 
eiseres op grond van artikel 82 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst dekking 
verschuldigd is voor de intresten en kosten vanaf 1 januari 1994.

Zoals de eiseres in hoger beroep aanvoerde (cf. p. 13, nr. 2 van de beroepsconclusie en 
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p. 1 en 2 van de beroepsconclusie na tussenarrest), diende de vaststelling van de door de 
eiseres verschuldigde verzekeringsdekking met eerbiediging van het beginsel van de niet-
retroactieve werking van de nieuwe wet te gebeuren aan de hand van de op het ogenblik 
van het schadegeval toepasselijke regels.

Het hof van beroep stelt vast dat het schadegeval zich in 1989 voordeed (cf. p. 5, vierde 
en vijfde alinea, van het tussenarrest), dit is vóór de inwerkingtreding van artikel 82 van 
de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.

Het schadegeval werd dan ook beheerst door de op dat ogenblik toepasselijke rechtsre-
gels, waaronder de bepalingen van de door eiseres en verweerster gesloten verzekerings-
overeenkomst.

Artikel 14.3 van de door de eiseres ingeroepen en in het arrest vermelde verzekerings-
overeenkomst bepaalt dat "alle kosten, daarin begrepen de kosten van beperking van de 
schade,  interesten,  uitgaven  en  honoraria  in  de  verzekeringssommen  begrepen  zijn", 
waaraan artikel 2, a) van de bijzondere voorwaarden toevoegt dat de verzekeringswaar-
borg beperkt is tot 10.000.000 BEF per schadegeval (cf. p. 5 van de beroepsconclusie van 
eiseres en p. 3, nr. 2 en p. 4, eerste alinea, van het tussenarrest).

De vaststelling dat de schaderegeling na de inwerkingtreding van artikel 82 van de Wet 
op de Landverzekeringsovereenkomst nog geen volledige uitwerking heeft gekregen en er 
zich na inwerkingtreding van artikel 82 nog schade veroorzaakt door dit schadegeval kan 
voordoen, zoals het hof van beroep overweegt (cf. p. 5, vierde en vijfde alinea, van het 
tussenarrest), kon aan het van kracht zijn van deze bepalingen van de verzekeringsover-
eenkomst geen afbreuk doen.

Deze gevolgen van het schadegeval werden eveneens beheerst door de op het ogenblik 
van het schadegeval toepasselijke rechtsregels.

Artikel 82 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst, dat de contractueel vast-
gelegde vergoedingsplicht van de eiseres wijzigt, kon dan ook niet toegepast worden op 
de gevolgen van het schadegeval dat volgens het hof van beroep in 1989 plaatsvond.

De beslissing waarbij het hof van beroep artikel 82 van de Wet op de Landverzeke-
ringsovereenkomst  van toepassing verklaart  op de interesten en kosten sinds 1 januari 
1994 en oordeelt dat de eiseres "dan ook gehouden dekking te verlenen voor de intresten 
en kosten vanaf 1 januari 1994" (cf. p. 6, tweede alinea, van het tussenarrest), miskent 
artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, het algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terug-
werkende kracht heeft, de artikelen 30, 82 en 148, §1 en §4, van de Wet op de Landverze-
keringsovereenkomst, de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 24 augustus 1992 
tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 25 
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de verbindende kracht van de bedingen 
van de verzekeringsovereenkomst met verweerster (schending van artikel 1134, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek en het erin vervatte beginsel van de overeenkomstwet).

Het eindarrest van 10 juni 2004, waarin het hof van beroep beslist dat artikel 82 van de 
Wet  op de Landverzekeringsovereenkomst  in  voorliggend  geval  vanaf  1  januari  1994 
toepassing kan vinden en eiseres veroordeeld wordt tot betaling van 52.151,24 euro, te 
vermeerderen met de moratoire interesten aan de wettelijke interestvoet vanaf 28 januari 
2002 en de gerechtkosten, is door diezelfde onwettigheden aangetast.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Overeenkomstig artikel  82, tweede en derde lid, van de wet van 25 juni 



Nr. 208 - 6.4.06 HOF VAN CASSATIE 839 

1992 op de landverzekeringsovereenkomst, is de verzekeraar ertoe gehouden de 
interesten  op  de  in  hoofdsom  verschuldigde  schadevergoeding  ten  laste  te 
nemen, evenals de kosten, zelfs boven de dekkingsgrenzen.

Deze bepaling is, krachtens artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 augustus 
1992 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst, in werking getreden op 21 september 1992.

2. Overeenkomstig artikel 148, §1 en §2, van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst, zijn de bepalingen van deze wet op de verzekeringsovereenkom-
sten die zijn aangegaan voor de inwerkingtreding van die bepalingen, eerst van 
toepassing vanaf de dag van de wijziging, de vernieuwing, de verlenging of de 
omzetting van de overeenkomst en in elk geval vanaf 1 september 1994.

3. Deze bepalingen houden in dat artikel 82 van die wet op een lopende over-
eenkomst toepasselijk is met betrekking tot rechtsfeiten die de wet van 25 juni 
1992 bepalend acht voor de rechtsverhouding tussen de verzekerde en de verze-
keraar en die zich hebben voorgedaan vanaf haar inwerkingtreding.

Het rechtsfeit dat bepalend is, krachtens dit artikel, is het ongeval zelf en niet 
de latere schade die is ontstaan ingevolge een vertraging in de betaling van de 
vergoeding.

4. Artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst verzwaart  de 
verplichtingen van de verzekeraar in zoverre hij op grond van de verzekerings-
overeenkomst niet gehouden was tot betaling van interesten en kosten boven het 
bedrag van de waarborg.

5. De uitbreiding van de dekkingsplicht die artikel 82 van de wet op de land-
verzekeringsovereenkomst invoert vindt geen toepassing op ongevallen die zich 
hebben voorgedaan voor dat de wet in werking getreden is, ook al is de schade 
ontstaan nadat dit artikel in werking is getreden.

6. De appelrechters stellen vast dat:
- de verzekeringsovereenkomst die op 12 juni 1987 tussen de partijen werd 

gesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verweerster, in 
een dekking voorzag ten belope van 247.893,52 euro per schadegeval met een 
maximum van 495.787,05 euro per verzekeringsjaar;

-  artikel  14.3 van deze verzekeringsovereenkomst  bepaalde  dat  alle  kosten, 
daarin begrepen de kosten van beperking van de schade, interesten, uitgaven en 
honoraria in de verzekeringssommen begrepen zijn;

- artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst op de verzeke-
ringsovereenkomst van toepassing was vanaf 1 januari 1994;

- het schadegeval waarvoor verweerster aansprakelijk werd gesteld zich heeft 
voorgedaan in 1989, hetzij voordat artikel 82 van de wet op de landverzekerings-
overeenkomst op de verzekeringsovereenkomst toepassing vond.

7. Door te oordelen dat de eiseres op grond van artikel 82 van de wet op de 
landverzekeringsovereenkomst  gehouden  is  dekking  te  verlenen  voor de  inte-
resten en kosten vanaf 1 januari 1994, ook al heeft het ongeval zich voorgedaan 
voor dat artikel 82 van de wet op de landverzekeringsovereenkomst van toepas-
sing werd op de tussen de partijen gesloten verzekeringsovereenkomst, schendt 
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het arrest de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen.
8. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Omvang cassatie
10. De gedeeltelijke cassatie van het arrest van 27 november 2003 strekt zich 

uit tot de volledige cassatie van het arrest van 10 juni 2004 dat een gevolg ervan 
is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 10 juni 2004 en het arrest van 27 november 

2003 behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de voor-

melde arresten.
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.

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Boes, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-gene-
raal met opdracht– Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 209

1° KAMER - 6 april 2006

1º ENERGIE - ELEKTRICITEIT - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE PRODUCTEN - GEBREK IN 
DE INSTALLATIE - LEVERING VAN EEN ONBEWERKT PRODUCT - PRODUCENT - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE 
PRODUCTEN - PRODUCENT - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — BIJZONDERE 
AANSPRAKELIJKHEID — ALLERLEI - AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKKIGE 
PRODUCTEN - ONMOGELIJKHEID HET BESTAAN VAN EEN GEBREK TE ONTDEKKEN - BEGRIP

1º en 2° De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat het 
normale productieproces uit te voeren en een onbewerkt product levert, verliest daardoor  
niet  de  hoedanigheid  van  producent.  (Art.  2,  tweede  en  derde  lid,  Wet 
Produktenaansprakelijkheid)

3º De onmogelijkheid het bestaan van een gebrek van een product te ontdekken gaat niet 
uit van de stand van de kennis waarvan de betrokken producent concreet of subjectief op  
de hoogte was of kon zijn, maar van de objectieve stand van de wetenschappelijke en 
technische kennis waarvan de producent wordt geacht op de hoogte te zijn1.  (Art. 8, e, 

1 H.v.J. 29 mei 1997, Jur., 1,2670,27 (zaak C-300/95) (Art. 8,e, van de Wet van 25 februari 1991 
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Wet Produktenaansprakelijkheid)

(IMEWO T. V-B. L.  e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0156.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 januari 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 2, 3, 7 en 8 van de Wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprake-

lijkheid voor producten met gebreken.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep beoordeelt de toepassingsvoorwaarden van de wet betreffende de 

aansprakelijkheid  voor  producten  met  gebreken,  acht  alle  toepassingsvoorwaarden 
vervuld en bevestigt de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling van de eiseres, 
op grond van de volgende overwegingen:

"Nopens de toepassing van de wet op de productaansprakelijkheid.
Voorafgaandelijk:  het hof is door de debatten en de overgelegde stukken voldoende 

ingelicht. Op het in ondergeschikte orde gevorderde deskundigenonderzoek hoeft niet te 
worden ingegaan.

Blijkens art. 3 A van haar statuten heeft de appellante (de eiseres) als doel de levering 
van elektriciteit. Het onderscheid dat zij in haar conclusies meent te moeten maken tussen 
'elektriciteit' en 'elektrisch vermogen' is kunstmatig en niet ter zake.

Zij levert dus een product in de zin van art. 2, lid 2, WPA.
De appellante is ook als producent te beschouwen in de zin van art. 3 WPA. Onder 

producent wordt immers onder meer de fabrikant van het eindproduct verstaan. En een 
product is een eindproduct wanneer de consument het kan ge- of verbruiken zonder dat 
het product nog enige wijziging moet ondergaan.

In conclusies zet de appellante uiteen dat zij de primaire elektrische energie, die haar 
door de NV Electrabel wordt geleverd, omzet tot een elektrisch vermogen met een span-
ning van 400 V. Dit vermogen is evenwel nog niet bruikbaar door de consument en is dus 
in die zin geen eindproduct. Door de aanwezigheid van de nulleider in de kabel wordt de 
spanning verminderd tot 220 V en is dan bruikbaar door de abonnee-consument.

Het hof verwijst ook naar art. 2, §2-1, van de statuten waarin onder distributie van elek-

heeft  art.  7,e,  van  de  Richtlijn  85/374/EEG  Raad  van  25  juli  1985  betreffende  de  onderlinge 
aanpassing  van  de  wettelijke  en  bestuursrechtelijke  bepalingen  der  Lid-staten  inzake  de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken omgezet); zie ook: Parl. St., Kamer, 1989-1990, n° 
1262/1, p. 18; T. VANSWEEVELT, "De wet van 25 februari 1991 inzake productenaansprakelijkheid", 
T.B.B.R., 1992, p. 206, nrs 85-87; M. FALLON "La loi du 25 février 1991", J.T., 1991, p. 472, nrs 36 
en 37.
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trische energie ook de omvorming van die energie begrepen is. Het gaat dus niet louter 
om transport. Naast verdeling van elektriciteit, neemt de appellante dus ook deel aan de 
productie van verbruikbare elektriciteit.

Wanneer door een gebrek in de aansluitklem een afwijkende spanning ontstaat die te 
hoog is voor de elektrische apparaten van de consument en deze daardoor beschadigt, is er 
sprake van een gebrekkig product.

De appellante tracht aan die omschrijving te ontkomen door de gebrekkige aansluiting 
als een gebrek in de dienstverlening te benoemen. Het hof kan aan deze argumentatie 
geen gunstig onthaal verlenen. Het wegvallen van de nulleider heeft de spanning doen 
verhogen en heeft het product gebrekkig gemaakt.

En het gaat wel degelijk om een gebrek in de zin van art. 5 WPA, nu de te hoge span-
ning  van  de  elektriciteit  niet  de  veiligheid  heeft  geboden  die  men  gerechtigd  is  te 
verwachten.

Op het ogenblik dat de elektriciteit via de aftakking een spanningswijziging ondergaat 
en bij de consument binnenkomt, is er sprake van een 'in het verkeer brengen' in de zin 
van art. 8.b WPA. De appellante kan zich derhalve niet bevrijden door een beroep te doen 
op dit artikel.

De appellante tracht verder aan haar aansprakelijkheid te ontkomen door een beroep op 
art. 8. e WPA. Het hof is van oordeel dat dit niet gegrond is. Het verweermiddel moet 
strikt worden geïnterpreteerd. De onmogelijkheid om het gebrek te ontdekken moet abso-
luut zijn; wat hier niet het geval is. De appellant is eigenaar van de aftakking, waarin het 
gebrek ontstond, en ze staat als verdeler in voor het onderhoud en de goede en veilige 
werking van de aftakking (zie art. III-A-1, lid 2, en 6). En gelet op de overgelegde recht-
spraak, die allen over een zelfde probleem handelen, gaat het om een fenomeen dat zich 
kennelijk  meerdere  malen  voordoet  en  wordt  de  appellante  dan  ook  geacht  daarmee 
vertrouwd te zijn. Zij diende de nodige voorzorgen te nemen.

De eerste rechter heeft dus ter zake een oordeelkundige beslissing genomen" (cf. p. 5, 
nr. 2.5 e.v. van het arrest).

Grieven
(...)
Tweede onderdeel: schending van de artikelen 1, 2, 3 en 7 van de wet van 25 februari 

1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (hierna Wet Product-
aansprakelijkheid).

Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Productaansprakelijkheid moet de benadeelde die 
op  grond  van  de  bepalingen  van  deze  Wet  een  schadevergoeding  vordert  het  bewijs 
leveren van schade, van een gebrek aan het door de producent geproduceerde product en 
van het causaal verband tussen beiden.

De  producent  is  aansprakelijk  voor  de schade  veroorzaakt  door  een gebrek  in  zijn 
product (artikel 1 van de Wet Productaansprakelijkheid).

Elektriciteit wordt in artikel 2 van de Wet Productaansprakelijkheid uitdrukkelijk als 
een product in de zin van de wet gekenmerkt.

Onder "producent" wordt in de zin van de wet verstaan de fabrikant van een eindpro-
duct, de fabrikant van een onderdeel van een eindproduct, de fabrikant of de producent 
van een grondstof, alsmede eenieder die zich als fabrikant of producent aandient door zijn 
naam, zijn merk of een ander herkenningsteken op het product aan te brengen (artikel 3 
van de Wet Productaansprakelijkheid).

Het hof van beroep stelt vast dat de aanwezigheid van de nulleider in de kabel de span-
ning vermindert tot 220 volt, derhalve bruikbaar maakt voor de abonnee-consument, dat 
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de statuten van de eiseres ook de omvorming van energie vermelden en de eiseres dus 
deelneemt aan de productie van verbruikbare elektriciteit, zodat zij als fabrikant van het 
eindproduct, derhalve producent in de zin van artikel 3 van de Wet Productaansprakelijk-
heid, moet worden beschouwd (cf. p. 5, nr. 2.5.2 en p. 6, eerste t.e.m. derde alinea, van het 
arrest).

Vervolgens wordt in het arrest overwogen dat "wanneer door een gebrek in de aansluit-
klem een afwijkende spanning ontstaat die te hoog is voor de elektrische apparaten van de 
consument en deze daardoor beschadigt, er sprake (is) van een gebrekkig product. (...) Het 
wegvallen  van  de  nulleider  heeft  de  spanning  doen  verhogen  en  heeft  het  product 
gebrekkig gemaakt (cf. p. 6, vierde en vijfde alinea, van het arrest).

Het hof van beroep oordeelt dat er sprake is van een gebrekkig product in de zin van 
artikel 5 van de Wet Productaansprakelijkheid (cf. p. 6, zesde alinea, van het arrest).

Opdat de eiseres op grond van de Wet Productaansprakelijkheid zou kunnen worden 
aansprakelijk  gesteld  wegens  door  een  gebrekkig  product  veroorzaakte  schade,  moet, 
overeenkomstig de artikelen 1, 3 en 7 van deze wet, de schade kunnen worden toegere-
kend aan het product dat door eiseres geproduceerd werd.

Zoals de eiseres in haar beroepsconclusie liet gelden (cf. p. 17 en 18, nr. 1.2 van de 
beroepsconclusie  en p.  4,  nr.  2  van  de aanvullende  beroepsconclusie  van  de eiseres), 
volstond het niet vast te stellen dat de eiseres producent is van een product in de zin van 
de  Wet  Productaansprakelijkheid  en  dat  het  product  wegens  een  gebrek  schade  heeft 
veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van de eiseres op grond van de Wet Productaansprakelijkheid 
vereist,  overeenkomstig de artikelen 1,  3 en 7,  dat  het  door de producent (de eiseres) 
vervaardigde product gebrekkig is en schade veroorzaakt.

Het hof van beroep oordeelde dat eiseres door de aanwezigheid van de nulleider in de 
kabel  en de vermindering van  de spanning die  dit  tot  gevolg heeft  als producent van 
verbruikbare en door de consument bruikbare elektriciteit kon worden beschouwd (cf. p. 
6, eerste t.e.m. derde alinea, van het arrest).

Gelet op het in het arrest vastgestelde wegvallen van deze nulleider (cf. p. 6, vijfde 
alinea, van het arrest), kon het arrest niet wettig beslissen dat de eiseres op grond van de 
wet  Productaansprakelijkheid  aansprakelijk  was  voor  de  door  de  verweerders  geleden 
schade.

De schade veroorzaakt door de gebrekkige elektriciteit kon dan immers niet worden 
toegerekend aan de productie ervan door de eiseres, in de betekenis die het hof van beroep 
eerder aan de begrippen productie en producent gaf en die conform is aan deze wettelijke 
begrippen in de zin van artikel 3 van de Wet Productaansprakelijkheid.

Bij gebrek aan een productie van elektriciteit in de door het hof van beroep omschreven 
betekenis,  kon het hof  van beroep niet  wettig  beslissen dat alle  voorwaarden  voor  de 
toepassing  van  de  Wet  Productaansprakelijkheid  op  de  eiseres  voldaan  waren  en  de 
eiseres tot vergoeding van de schade van de verweerders moest worden veroordeeld.

Het arrest schendt om die reden de artikelen 1, 2, 3 en 7 van de wet van 25 februari  
1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken.

Derde onderdeel: schending van de artikelen 6 en 8, littera e) van de Wet Productaan-
sprakelijkheid.

Luidens artikel 8. e) van de Wet Productaansprakelijkheid is de producent uit hoofde 
van deze wet aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat het op grond van de stand van de weten-
schappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in het verkeer 
bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken.



844 HOF VAN CASSATIE 6.4.06 - Nr. 209 

Onder "in het verkeer brengen" wordt, in de zin van deze wet, verstaan de eerste daad 
waaruit  de  bedoeling  van  de  producent  blijkt  om aan  het  product  de  bestemming  te 
verlenen die hij aan dat product geeft  door overdracht aan derden of door gebruik ten 
behoeve van laatstgenoemden (artikel 6 van de Wet Productaansprakelijkheid).

De eiseres had in haar beroepsconclusie met verwijzing naar artikel 8, littera e) van de 
Wet  Productaansprakelijkheid  laten  gelden  dat  zij  wegens  de  eigenschappen  van  het 
product elektriciteit onmogelijk het bestaan van het gebrek kon ontdekken op het ogenblik 
waarop het product in het verkeer werd gebracht (cf. p. 19 van de beroepsconclusie en p. 
4 van de aanvullende beroepsconclusie van de eiseres).

Het hof van beroep oordeelt dat "op het ogenblik dat de elektriciteit via de aftakking 
een spanningswijziging ondergaat en bij de consument binnenkomt, er sprake (is) van een 
'in het verkeer brengen'" (cf. p. 6, voorlaatste alinea, van het arrest) en verwerpt het door 
eiseres ingeroepen verweer  op grond van de overweging dat "het verweermiddel strikt 
(moet)  worden  geïnterpreteerd.  De  onmogelijkheid  om het  gebrek  te  ontdekken  moet 
absoluut zijn; wat hier niet het geval is. (De eiseres) is eigenaar van de aftakking, waarin 
het gebrek ontstond, en ze staat als verdeler in voor het onderhoud en de goede en veilige 
werking van de aftakking (zie art. 111-A-1, lid 2 en 6). En gelet op de overgelegde recht-
spraak, die allen over een zelfde probleem handelen, gaat het om een fenomeen dat zich 
kennelijk  meerdere  malen  voordoet  en  wordt  de  appellante  dan  ook  geacht  daarmee 
vertrouwd te zijn. Zij diende de nodige voorzorgen te nemen." (cf. p. 6, laatste alinea, en 
p. 7, eerste alinea, van het arrest).

Op grond van artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid staat het aan de 
producent  om aan te  tonen dat  het  op grond  van  de wetenschappelijke  en technische 
kennis onmogelijk was om het bestaan van het gebrek te ontdekken op het ogenblik van 
het in het verkeer brengen van het product.

Het arrest  overweegt  dat de eiseres eigenaar  is van de aftakking waarin  het gebrek 
ontstond, dat zij als verdeler instaat voor het onderhoud en de goede en veilige werking 
van de aftakking, dat zij geacht wordt met de problematiek vertrouwd te zijn en de nodige 
voorzorgen diende te nemen.

Het hof van beroep stelt evenwel niet vast dat de eiseres op het ogenblik waarop de 
elektriciteit in het verkeer werd gebracht, met name op het ogenblik dat de elektriciteit via 
de aftakking een spanningswijziging ondergaat en bij de consument binnenkomt (cf. p. 6, 
voorlaatste alinea, van het arrest), de mogelijkheid had om het bestaan van een gebrek in 
het product te ontdekken (cf. artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid).

Op grond van de overweging dat "(de eiseres) eigenaar (is) van de aftakking, waarin het 
gebrek ontstond, en ze staat als verdeler in voor het onderhoud en de goede en veilige 
werking van de aftakking (...). En gelet op de overgelegde rechtspraak, die allen over een 
zelfde probleem handelen, gaat het om een fenomeen dat zich kennelijk meerdere malen 
voordoet en wordt de appellante dan ook geacht daarmee vertrouwd te zijn. Zij diende de 
nodige voorzorgen te nemen." (cf. p. 6, laatste alinea, en p. 7, eerste alinea, van het arrest) 
verantwoordt het hof van beroep dan ook niet naar recht de beslissing dat het verweer van 
de eiseres, gesteund op artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid, onge-
grond is (schending van artikel 8, littera e) van de Wet Productaansprakelijkheid.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel gaat ervan uit dat een producent zijn hoedanigheid verliest als 
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bij  de  levering  van  een  product  een  bewerking  die  kenmerkend  is  voor  het 
productieproces niet wordt uitgevoerd.

4. De leverancier van een product die door een gebrek in zijn installatie nalaat 
het  normale  productieproces  uit  te  voeren  en  een  onbewerkt  product  levert, 
verliest daardoor niet de hoedanigheid van producent.

5. Het onderdeel dat van het tegendeel uitgaat faalt naar recht.
Derde onderdeel
6. Volgens artikel 8, e, van de wet productaansprakelijkheid is de producent uit 

hoofde van deze wet aansprakelijk tenzij hij bewijst dat het op grond van de 
wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het product in 
het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van een gebrek te ontdekken.

Zoals blijkt uit het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen van 29 mei 1997, gaat de onmogelijkheid het bestaan van een gebrek te 
ontdekken niet uit van de stand van de kennis waarvan de betrokken producent 
concreet of subjectief op de hoogte was of kon zijn, maar van de objectieve stand 
van  de  wetenschappelijke  en  technische  kennis  waarvan  de  producent  wordt 
geacht op de hoogte te zijn.

7. Het onderdeel gaat uit van de onderstelling dat de rechter ook moet nagaan 
of er een subjectieve onmogelijkheid bestond het gebrek na te gaan.

8. Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Stassijns, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-
generaal met opdracht– Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 210

1° KAMER - 6 april 2006

KOOP - CONCESSIE VAN ALLEENVERKOOP VOOR ONBEPAALDE TIJD - EENZIJDIGE BEËINDIGING - 
UITWERKING VAN DE VERKOOPSCONCESSIE BUITEN HET BELGISCHE GRONDGEBIED - DWINGENDE 
BEPALINGEN VAN DE WET - TOEPASSING

Wanneer een verkoopsconcessie uitsluitend buiten het Belgische grondgebied uitwerking  
heeft, zijn, ingeval van beëindiging van die verkoopsconcessie, de dwingende bepalingen 
van  de  Alleenverkoopwet  alleen  toepasselijk  wanneer  de  overeenkomst  tussen 
concessiehouder  en  concessiegever  uitdrukkelijk  die  wet  toepasselijk  stelt  op  de 
overeenkomst tussen de partijen1. (Art. 4, Alleenverkoopwet)

1 Zie: J. ERAUW e.a., "Internationaal Privaatrecht en nationaliteitsrecht. Overzicht van Rechtspraak 
1985-1992",  T.P.R. 1993, p.  613, nr 177; P. HOLLANDER en P. KILESTE,  "Examen de jurisprudence 
1992-1997. La loi du 27 juillet  1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente 
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(NUCLEAR LASER MEDICINE srl T. INNOGENETICS nv)

ARREST

(A.R. C.05.0290.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3.1. van het Europees Overeenkomstenverdrag inzake het recht toepasselijk op 

contractuele verbintenissen ("EVO-Verdrag");
- de artikelen 1, 2, 3, 4 en 6 van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest, doordat het de vordering van de eiseres tot het bekomen van de 

vergoedingen zoals voorzien in artikel 2 en 3 van de Alleenverkoopwet van 1961 onge-
grond verklaard, op grond van onder andere de volgende motieven:

"Tenslotte stelt (de eiseres) dat (de verweerster) de concessieovereenkomst op onrecht-
matige  wijze  heeft  beëindigd  in  strijd  met  de Alleenverkoopwet  van  27 juli  1961.  In 
artikel  19 van hun overeenkomst  hebben partijen gekozen  voor  de toepassing van het 
Belgisch recht in het algemeen (...). Er stelt zich hier een pertinente rechtsvraag. Wanneer 
een exclusieve concessieovereenkomst uitwerking heeft op een grondgebied dat volledig 
buiten België ligt en een clausule bevat die Belgisch recht aanwijst, betekent dit dan ook 
dat deze overeenkomst noodzakelijk beheerst zal worden door de principes van de Wet 
van 27 juli 1961 ? Erauw antwoordt hierop ontkennend: 'Vooreerst verliest de wet van 
1961  haar  imperatief  karakter  indien  en  in  de  mate  dat  de  betrokken  situatie  niet 
verbonden is met het Belgisch grondgebied (...) en vervolgens wijzen de tekst alleen al 
van de bevoegdheidsbepaling in art. 4 van de wet en ook de voorbereidende werkzaam-
heden erop dat de wet van 1961 moet bekeken worden als 'une norme autolimitée', dit wil 
zeggen een norm die - onafhankelijk van een eventuele keuze door de partijen gedaan 
voor het Belgisch recht - als de toepasselijke wet geen toepassing zal vinden op een situ-
atie buiten het Belgisch grondgebied. Partijen kunnen overigens o.i. geen bevoegdheids-
grond scheppen of uitbreiden. In casu betekent dit dat de wet van 1961 niet toepasselijk 
zou zijn, behalve wanneer de partijen ze op een zekere en ondubbelzinnige manier toepas-
selijk zouden hebben verklaard' (...). De ratio legis van de Alleenverkoopwet van 1961 
was bescherming te verlenen aan concessies die hun uitwerking hebben op het Belgisch 
grondgebied (...).  Wanneer de uitwerking van de concessie plaatsheeft  volledig buiten 
België, dan is aan de voorwaarde voor dwingende toepassing van de wet - zoals bepaald 
in artikel 4 - niet voldaan (...). (...) de auteurs (leiden) uit het autolimitatief karakter van de 
wet  van  1961 af  dat  de  wet  in  principe niet  van toepassing is  bij  uitwerking  van  de 

exclusive  à  durée  indéterminée",  T.B.H.  1998,  p.  3,  nr  106;  Id.  "Examen  de  jurisprudence 
1997-2002..." T.B.H. 2003, p. 448-449; M. WILLEMART en A. DESTRYCKER, De concessie-overeenkomst 
in België,  Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen België,  1996, p. 17, nr 17. Contra: A. NUYTS, 
"L'application des lois de police dans l'espace", R.C.D.I.P. 1999, 71.
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concessie buiten Belgisch grondgebied, tenzij de medecontractanten hun wil expliciet en 
met zekerheid te kennen geven om de wet van 27 juli 1961 toegepast te zien op hun situ-
atie (...). De Alleenverkoopwet van 27 juli 1961 heeft een autolimitatief karakter: de wet 
zelf  bevat  beperkingen  inzake  haar  toepassing  ratione  materiae  en  loci  wanneer  een 
alleenverkoopconcessie geen uitwerking heeft op het Belgisch grondgebied, zoals in casu 
het geval  is.  Een concessie van  alleenverkoop die louter  in het buitenland uitwerking 
heeft, valt niet onder de dwingende toepassing van de Wet van 1961 (...). De Alleenver-
koopwet  van 27 juli  1961 is ingevolge haar eigen ratio legis  en specifieke  aard,  voor 
concessies met uitwerking volledig buiten het Belgisch grondgebied, niet automatisch van 
toepassing ingevolge een rechtskeuze van partijen voor het Belgisch recht in het alge-
meen. Het feit dat het Belgisch recht de contractuele verhoudingen tussen een concessie-
gever en een concessionaris regelt, heeft op zich zelf niet tot gevolg dat de Wet van 27 juli 
1961 toepasselijk is op een concessie die uitsluitend gevolgen heeft in het buitenland. Bij 
gebrek aan een uitdrukkelijk  contractueel beding dat verwijst  naar de wet  van 27 juli 
1961, is deze bijgevolg niet toepasselijk op bedoelde concessie die niet in België wordt 
uitgevoerd  (...).  Het  hof  neemt  aan -  in  overeenstemming met  de praktisch  unanieme 
rechtspraak en rechtsleer op dit punt over de laatste vijftien jaar - dat in geval de concessie 
volledig en exclusief in het buitenland wordt uitgevoerd (quod in casu), de wet van 27 juli 
1961 slechts op de overeenkomst van toepassing zal zijn als deze wet met zekerheid door 
partijen  werd  aangeduid  als  de  wet  die  de  contractuele  relaties  tussen  partijen  zal 
beheersen. De bedoeling van de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is in casu van 
determinerend belang, temeer zij terechtkwamen bij een Belgische rechter en het Belgisch 
recht op basis van een forumclausule en een rechtskeuze-clausule. Sinds 1 april 1991 is 
het Europees Overeenkomstenverdrag (het 'EVO') in werking. Inzake de rechtskeuze van 
partijen stelt art. 3, §1, EVO dat deze keuze "uitdrukkelijk moet zijn gedaan of voldoende 
duidelijk moet blijken uit de bepalingen van de overeenkomst of de omstandigheden van 
het geval'. De leer van de 'vermoede' partijwil, tot in de jaren 80 door het Hof van Cassatie 
aangehangen (...) werd hierbij derhalve uitdrukkelijk afgewezen. 'De Belgische Conces-
siewet van 27 juli 1961 heeft een imperatief karakter. Deze wet dringt zich echter enkel 
op t.a.v. concessieovereenkomsten met uitwerking op het Belgisch grondgebied of op een 
deel  ervan.  Vraag  is  of  partijen  die  het  Belgisch  recht  toepasselijk  verklaren  op  een 
concessie met uitwerking buiten België, ook impliciet kiezen voor onderwerping aan de 
Belgische Alleenverkoopwet. De Belgische rechtsleer stelt dat de rechter concreet dient 
na te gaan of partijen uitdrukkelijk  de bedoeling hebben gehad om de Belgische wet, 
buiten haar eigenlijk toepassingsgebied,  toepasselijk te verklaren'  (...).  Uit  de overeen-
komst  zelf  tussen  partijen  blijkt  nergens  dat  zij  expliciet  de  bedoeling  hadden  om, 
ondanks het feit dat de concessie betrekking had op het Italiaans grondgebied, toch de wet 
van 1961 van toepassing te maken op hun contractuele relaties. Dat het eerder niet de 
bedoeling is geweest van partijen om deze specifieke wet toepasselijk te maken op hun 
overeenkomst (artikel 19), zou kunnen blijken uit dé overige 18 artikels van de overeen-
komst, welke diverse bepalingen bevatten die onverenigbaar zijn met de wet van 1961, 
zoals artikel 8 (duur), artikel 9 (beëindiging), artikel 10 (gevolgen van de beëindiging), 
enz... Partijen hebben voorafgaand aan hun overeenkomst omtrent deze concrete clausules 
onderhandeld en deze expliciet geformuleerd. Daarenboven blijkt uit de handelswijze van 
beide partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst en in tempore non suspecto dat 
zij  steeds de bedoeling hebben gehad om de bepalingen van hun overeenkomst  na te 
leven. Er kan derhalve besloten worden dat de relaties tussen partijen inzake de beëindi-
ging van de distributieovereenkomst met uitwerking op Italiaans grondgebied,  beheerst 
worden  door de uitdrukkelijke  bepalingen  van  hun overeenkomst.  Nergens  hebben de 
partijen de wet van 1961 op een zekere en ondubbelzinnige manier toepasselijk verklaard. 
Zelfs  al  behoort  de  wet  van  27  juli  1961  tot  het  contractueel  toepasselijk  verklaarde 
'Belgisch  recht',  dan nog vindt  deze wet  geen automatische toepassing op een situatie 
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buiten het Belgisch grondgebied. Dit volgt uit het autolimitatief karakter van deze wet, die 
zichzelf als dwingende wet zowel inhoudelijk als ruimtelijk beperkt tot concessies met 
een gehele of gedeeltelijke uitwerking in België.  De opzegging werd in casu door (de 
verweerster) medegedeeld op 23 juni 1999 (...), zijnde zes maanden voor de einddatum 
van de overeenkomst (dewelke 31 december 1999 was), conform artikel 8 van de over-
eenkomst. Hieromtrent was er voorafgaand aan huidige procedure trouwens nooit enige 
betwisting gevoerd. Dat er misbruik werd gemaakt van het contractueel opzeggingsrecht, 
wordt op geen enkele wijze aangetoond. Tevens bepaalt artikel 8.2 van de overeenkomst 
expliciet dat bij regelmatige beëindiging van de overeenkomst door (de verweerster), (de 
eiseres) geen enkele aanspraak kan maken op enige schadevergoeding".

Grieven
Artikel 3, §1, van het Europees overeenkomstenverdrag inzake het recht toepasselijk op 

contractuele  verbintenissen  (hierna,  'EVO-Verdrag')  stelt  dat  een  overeenkomst  wordt 
beheerst door het recht dat partijen hebben gekozen en dat de rechtskeuze van partijen 
uitdrukkelijk moet zijn gedaan of voldoende duidelijk moet blijken uit de bepalingen van 
de overeenkomst of de omstandigheden van het geval.

Met betrekking tot een concessieovereenkomst, die uitsluitend zijn uitwerking heeft in 
het buitenland, zijn partijen vrij  te kiezen voor de toepassing van het Belgische recht-
stelsel, waarvan de Concessiewet deel uitmaakt.

Uiteraard heeft de Belgische wetgever de Concessiewet in eerste instantie uitgevaar-
digd om de contractuele verhoudingen tussen partijen met betrekking tot concessies op het 
Belgische territorium dwingend te regelen (artikel 4 van de wet van 27 juli 1961). Hieruit 
kan evenwel geenszins afgeleid worden dat de wetgever de bijzondere bescherming van 
de Concessiewet exclusief voor Belgische concessies heeft willen voorbehouden en dat 
hij  de  contractuele  vrijheid  van  partijen  met  betrekking  tot  buitenlandse  concessiege-
bieden heeft willen beperken. De wet van 1961 heeft aldus geen autolimitatief karakter.

Hieruit  volgt  dat  de  partijen  die  het  Belgisch  recht  in  het  algemeen  toepasselijk 
verklaren op een concessie met uitwerking buiten België, ook impliciet maar zeker voor 
de toepassing van de Wet van 27 juli 1961 op hun contractuele relaties kiezen, behalve 
wanneer de partijen ze uitdrukkelijk zouden hebben uitgesloten. 

In casu blijkt  uit geen enkele vaststelling van het bestreden arrest dat de partijen de 
toepassing van de Wet van 27 juli 1961 uitdrukkelijk zouden hebben uitgesloten. Uit het 
feit dat de partijen bepalingen overeengekomen zijn die in tegenspraak zijn met de inhoud 
van de wet van 1961, blijkt niet dat zij de bedoeling hadden de Wet van 1961 uit te sluiten 
van de toepassing van heel het Belgisch recht waaraan zij zich hebben onderworpen

Het hof van beroep heeft  dus niet wettig kunnen beslissen dat de vordering van de 
eiseres tot  het  bekomen van de vergoedingen zoals voorzien in artikel  2 en 3 van de 
Alleenverkoopwet van 1961 ongegrond is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 4, eerste lid, van de wet van 27 juli 1961 betreffende de eenzijdige 

beëindiging van de voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop 
bepaalt dat de benadeelde concessiehouder, bij de beëindiging van een verkoop-
concessie met uitwerking voor het gehele Belgische grondgebied of een gedeelte 
ervan, in elk geval de concessiegever in België kan dagvaarden, hetzij voor de 
rechter van zijn eigen woonplaats, hetzij voor de rechter van de woonplaats of 
zetel van de concessiegever.

Krachtens het tweede lid van die wetsbepaling, zal, ingeval het geschil voor 
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een Belgische rechtbank wordt gebracht, deze rechtbank uitsluitend de Belgische 
wet toepassen.

2. Uit het geheel van voormeld artikel 4 alsmede uit de parlementaire voorbe-
reiding van de wet van 27 juli 1961, volgt dat wanneer de verkoopsconcessie 
uitsluitend  buiten  het  Belgische  grondgebied  uitwerking  heeft,  in  geval  van 
beëindiging van die verkoopsconcessie, de dwingende bepalingen van de voor-
melde wet in beginsel niet toepasselijk zijn.

De dwingende  bepalingen  van die  wet  zijn  in  dit  geval  alleen  toepasselijk 
wanneer de overeenkomst tussen concessiehouder en concessiegever uitdrukke-
lijk die wet toepasselijk stelt op de overeenkomst tussen de partijen.

Een algemene verwijzing in de concessieovereenkomst naar het Belgisch recht 
als het recht dat de overeenkomst beheerst, volstaat niet om die dwingende bepa-
lingen toepasselijk te maken.

3. Het middel gaat er daarentegen van uit dat wanneer in de concessieovereen-
komst wordt bepaald dat het Belgische recht toepasselijk is, in geval van beëindi-
ging van de concessie die uitsluitend werking heeft in het buitenland, de bepa-
lingen van de wet van 27 juli 1961 van toepassing zijn, behoudens wanneer de 
partijen dit uitdrukkelijk hebben uitgesloten.

4. Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

6 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Verslaggever: 
de  h.  Londers  –  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Cornelis,  advocaat-generaal  met 
opdracht– Advocaten: mrs. Gérard en Maes.

Nr. 211

1° KAMER - 7 april 2006

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING 
VAN HET VERZOEKSCHRIFT - GEVOLG

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING 
VAN EEN VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN 
DIE SCHULDVORDERINGEN - GEVOLG

3º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE 
SCHULDVORDERINGEN - GEVOLG

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
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AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING 
VAN EEN VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN 
DIE SCHULDVORDERINGEN - BEGRIP

5º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - NEERLEGGING VAN HET 
VERZOEKSCHRIFT - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE 
SCHULDVORDERINGEN - BEGRIP

6º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GERECHTELIJK AKKOORD - GERECHTELIJK AKKOORD - WEDERZIJDSE 
SCHULDVORDERINGEN - NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE SCHULDVORDERINGEN - TOEKENNING VAN 
DE VOORLOPIGE OPSCHORTING - NIET VOOR BESLAG VATBAAR - GEVOLG

7º SCHULDVERGELIJKING - GERECHTELIJK AKKOORD - WEDERZIJDSE SCHULDVORDERINGEN 
- NAUWE SAMENHANG TUSSEN DIE SCHULDVORDERINGEN - TOEKENNING VAN DE VOORLOPIGE 
OPSCHORTING - NIET VOOR BESLAG VATBAAR - GEVOLG

1º De neerlegging van een verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord doet  een samenloop  
ontstaan1. (Impliciet) 

2º en 3° Uit de artt. 13, tweede lid, 21, §1, en 22 W. 17 juli 1997 volgt niet dat vergelijking 
van  wederzijdse  schuldvorderingen  die  onderling  een  nauwe  samenhang  vertonen 
verboden is na de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord2. (Art. 13, 
tweede lid, 21, §1 en 22, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

4º en 5° Het arrest dat op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de 
zaak oordeelt dat de partijen overeengekomen zijn samen en op dezelfde zichtrekening 
verschillende onderscheiden verrichtingen uit  te  voeren,  die zij  van elkaar afhankelijk  
hebben gemaakt, en dat het algemeen compensatiebeding, waarbij zij hun wederzijdse 
schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond van 
een overeenkomst in een verhouding van samenhang hebben geplaatst, deel uitmaakt 
van  een  algemene  economische  verrichting,  beslist  naar  recht  dat  er  tussen  de 
wederzijdse  schuldvorderingen  een  zodanige  nauwe  samenhang  bestaat  dat  ze 
onderling in vergelijking kunnen worden gebracht3. (Art. 1298, B.W.)

6º en 7° Uit het onderling verband van de artt. 1293, 3° B.W. en 22 van de wet betreffende 
het  gerechtelijk  akkoord volgt  niet  dat,  na het  vonnis dat de verzoeker de voorlopige 
opschorting van betaling verleent, vergelijking tussen wederzijdse schuldvorderingen die  
door een nauwe samenhang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk  is.  (Art. 1293, 3°, 
B.W.; Art. 22, Wet 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord)

(DUROBOR nv T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0029.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.211.
2 Ibid.
3 Ibid.
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert in haar memorie drie middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen, 7, 8 en 9 van de wet van 16 december 1851, hypotheekwet genoemd, die 

titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt;
- de artikelen 13, inzonderheid tweede lid, 21, inzonderheid §1, eerste en tweede lid, en 

22 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast 
a) dat eiseres op 12 maart 2001 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft neer-

gelegd;
b) dat de Rechtbank van Koophandel te Bergen, na van het verzoekschrift te hebben 

kennisgenomen, bij vonnis van 19 maart 2001 aan eiseres de voorlopige opschorting van 
betaling tot 19 september 2001 heeft verleend, welke opschorting naderhand verlengd is 
tot 19 december 2001, en dat hij, bij vonnis van 17 december 2001, na de gunstige stem-
ming  van  de  schuldeisers,  aan  eiseres  de  definitieve  opschorting  van  betaling  tot  20 
december 2003 heeft verleend;

c) dat verweerster op 18 april 2001 bij het sluiten van het gerechtelijk akkoord een 
"vaststaande" schuldvordering heeft aangegeven van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro), 
zijnde het verschuldigde saldo van de rekening die in haar boeken ten name van eiseres is 
geopend;

d) dat genoemd saldo "meer bepaald hieruit voortkwam dat (verweerster) op 15 maart 
2001, dus na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord van 12 maart 
2001, de rekening van (eiseres) had gedebiteerd voor een bedrag van 36.056.500 BEF 
zijnde de laatste annuïteit, bestaande in kapitaal en interest van een lening die in 1993 was 
verstrekt en op 15 maart 2001 verviel";

e) dat verweerster "vervolgens verscheidene betalingen van klanten van (eiseres) boekte 
zodat haar gehele schuldvordering door compensatie is tenietgegaan", namelijk de schuld-
vordering van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro) die verweerster op 18 april 2001 bij het 
gerechtelijk akkoord had aangegeven,

Op de vorderingen van eiseres 
a) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte haar rekening op 15 maart  

2001,  dus  na  de  neerlegging  van  het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord,  met 
36.046.500 BEF (of 893.569,39 euro) heeft gedebiteerd, door gedeeltelijke vergelijking 
met het op die datum op de rekening van eiseres staande creditsaldo van 5.031.595 BEF 
(of 124.729,98 euro), om de tegenboeking van de verrichting te bevelen en, om, bijge-
volg, verweersters schuldvordering voor het bedrag van 893.569,39 euro in het gerechte-
lijk akkoord op te nemen;

b) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte na 19 maart 2001, dus na het 
vonnis waarbij eiseres voorlopige opschorting van betaling kreeg, het debetsaldo van de 
rekening van eiseres heeft gecompenseerd met de bedragen die naderhand op die rekening 
werden gestort, om de tegenboeking van de verrichtingen te bevelen en, om, bijgevolg, de 
door  verweerster  in  het  gerechtelijk  akkoord  aangegeven  schuldvordering  tot  passend 
beloop aan te vullen,

beslist het bestreden arrest met bevestiging van het beroepen vonnis dat de schuldvor-
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dering  van  verweerster  "is  tenietgegaan",  aangezien  de litigieuze  schuldvergelijkingen 
naar recht verantwoord zijn en beschikt het bijgevolg afwijzend op elke vordering van 
eiseres, zulks op grond van de redenen die hieronder zijn samengevat of weergegeven:

"I.  Rechtsgeldigheid van het beginsel van de schuldvergelijkingen na de neerlegging 
van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord"

a) "vanaf de dag waarop het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord is neergelegd, (...) 
ontstaat een bepaalde vorm van samenloop bedoeld om de onderneming in staat te stellen 
zich te herstellen door de schuldeisers offers op te leggen terwijl  hun toch een gelijke 
behandeling wordt verzekerd";

b) "in dat opzicht is schuldvergelijking, ook al kan zij niet als een wijze van tenuitvoer-
legging worden beschouwd, waardoor zij ook niet vermeld is in de artikelen 13, tweede 
lid, en 21 van de wet [van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord], in de regel, 
niet toegestaan";

c) artikel 28, eerste lid, van de wet luidens hetwelk het vonnis van voorlopige opschor-
ting geen einde maakt aan de overeenkomsten gesloten voor die datum, heft dat princi-
pieel verbod van schuldvergelijking niet op zodat "de neerlegging van het verzoekschrift 
tot  gerechtelijk  akkoord  met  toepassing van  artikel  1298 van  het  Burgerlijk  Wetboek 
impliceert dat elke schuldvergelijking in beginsel verboden is"; 

"II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van schuldvergelijking na de neer-
legging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord [...]

1) Schuldvergelijking wegens samenhang"
a) "volgens een vaste rechtsleer en rechtspraak kunnen schuldvorderingen, teneinde te 

voldoen aan de billijkheidsvereisten,  onderling vergeleken worden,  zelfs  na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang. Deze kan 'technisch' zijn, wat het geval is wanneer 
de wederzijdse schuldvorderingen op een rekening-courant zijn ingeschreven, objectief, 
of met inachtneming van bepaalde beperkingen, conventioneel";

b) een beding van "eenheid van rekening", dat vervat is in de algemene voorwaarden 
van verweerster, kan niet worden toegepast;

c) daarentegen kan een "algemeen compensatiebeding, waarbij de partijen hun weder-
zijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond 
van  een overeenkomst  in  een verhouding van samenhang hebben geplaatst"  toegepast 
worden,  aangezien  "de  totstandkoming  van  die  conventionele  schuldvergelijking  deel 
uitmaakt van een algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen over-
eengekomen  zijn  samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden 
verrichtingen uit te voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er 
sprake kan zijn van een nauwe juridische samenhang";

2) "De zogenaamde onwettigheid van de vergelijking van samenhangende schulden"
"(eiseres) voert  aan dat de vergelijking van samenhangende schulden weliswaar kan 

worden toegestaan in weerwil van het betalingsverbod, vooral in weerwil van de regel van 
de gelijke behandeling van de schuldeisers in de procedures die in de eerste plaats bedoeld 
zijn om de schuldeisers te voldoen (zoals faillissement,  vereffening),  maar dat daaren-
tegen in de nieuwe procedure van het gerechtelijk akkoord waar de mogelijkheden om de 
schuldeisers niet te betalen worden uitgebreid en die in essentie ertoe strekt de onderne-
ming te redden, het verbod van schuldvergelijking,  zelfs  in geval  van samenhangende 
schulden, onverkort moet gelden;

(...)  er  dient  vastgesteld  dat  de  nieuwe  Belgische  wet  op  het  gerechtelijk  akkoord 
nergens verbiedt dat samenhangende schulden bij vergelijking worden betaald wanneer de 
vergelijking gebeurt ingevolge een overeenkomst die zonder bedrog is gesloten voordat 
de procedure tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord in gang is gezet".
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Grieven
Artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt "schuldvergelijking heeft niet 

plaats ten nadele van de verkregen rechten van een derde". Uit die tekst volgt dat schuld-
vergelijking niet mogelijk is zodra de samenloop tussen de schuldeisers van de schulde-
naar is ontstaan.

Het gerechtelijk akkoord ligt aan de oorsprong van een samenloop tussen de schuldei-
sers van de verzoeker, die, zoals het hof van beroep beslist, ontstaat zodra het verzoek-
schrift is neergelegd, met bijgevolg, zoals het arrest uitdrukkelijk vermeldt, "een princi-
pieel verbod van elke schuldvergelijking".

Hoewel het vaste rechtspraak van het Hof is dat van dat verbod van schuldvergelijking 
wordt  afgeweken  wanneer  de  wederzijdse  schuldvorderingen  in  dezelfde  rekening-
courant,  in  dezelfde  ondeelbare  rekening  opgenomen  zijn  of  onderling  nauw samen-
hangen,  dan  nog  kan  die  uitzondering  niet  worden  toegepast  wanneer  de  samenloop 
waarop dat verbod berust, zijn oorsprong vindt in een procedure tot gerechtelijk akkoord 
die wordt beheerst door de wet van 17 juli 1997.

De artikelen 13, tweede lid, van die wet, luidens hetwelk "geen enkele tegeldemaking 
van roerende of onroerende goederen van de schuldenaar ingevolge de uitoefening van 
een middel van tenuitvoerlegging mag geschieden" zodra het verzoekschrift tot gerechte-
lijk akkoord is neergelegd, 21, §1, en 22 van die wet, luidens welke "tijdens de observatie-
periode geen enkel middel van tenuitvoerlegging op de roerende of onroerende goederen 
kan worden voortgezet  of aangewend",  d.w.z.  vanaf het tijdstip van het vonnis dat de 
verzoeker voorlopige opschorting verleent en tijdens die periode "geen enkel beslag kan 
worden gelegd ", ontspringen immers aan de wil van de wetgever om een "versterkte" 
samenloop  op  te  leggen,  aangezien  de beperkingen  die  ze  vermelden  kunnen  worden 
tegengeworpen aan alle schuldeisers van de verzoeker, met inbegrip van de schuldeisers 
die houder zijn van zakelijke zekerheden en, ook en vooral,  om het vermogen van de 
schuldenaar te beschermen, dat door de schuldvergelijking evenzeer zou worden aangetast 
als door de tenuitvoerlegging van een zakelijke  zekerheid,  zodat hij  zijn activiteit  kan 
voortzetten en zijn onderneming leefbaar kan houden.

Hieruit volgt dat er op het verbod van schuldvergelijking in het geval van een samen-
loop die ontstaan is uit een procedure tot gerechtelijk akkoord die beheerst wordt door de 
wet van 17 juli 1997, geen uitzonderingen kunnen zijn, en op zijn minst geen uitzondering 
kan  zijn  omdat  de  wederzijdse  schuldvorderingen  onderling  een  nauwe  samenhang 
vertonen.

Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht, met bevestiging van het beroepen vonnis, 
heeft kunnen beslissen dat verweersters schuldvordering was "tenietgegaan", doordat zij 
het creditsaldo van de rekening die zij in haar boeken had geopend, gecompenseerd had, 
eerst met de laatste annuïteit die eiseres nog verschuldigd was voor een vorige lenig die 
op 15 maart 2001 verviel, d.w.z. na de neerlegging door eiseres van haar verzoekschrift  
tot gerechtelijk akkoord, en vervolgens, met verschillende betalingen die eiseres op die 
rekening had ontvangen na het vonnis dat eiseres voorlopige opschorting verleende, en 
zulks op grond van de nauwe samenhang die het vaststelt tussen de wederzijdse schuld-
vorderingen en schulden. Bijgevolg kon het arrest evenmin naar recht de vorderingen van 
eiseres afwijzen. 

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest stelt vast 
a) dat eiseres op 12 maart 2001 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft neer-

gelegd;
b) dat de Rechtbank van Koophandel te Bergen, na van het verzoekschrift te hebben 

kennisgenomen, bij vonnis van 19 maart 2001 aan eiseres de voorlopige opschorting van 
betaling tot 19 september 2001 heeft verleend, welke opschorting naderhand verlengd is 
tot 19 december 2001, en dat zij, bij vonnis van 17 december 2001, na de gunstige stem-
ming  van  de  schuldeisers,  aan  eiseres  de  definitieve  opschorting  van  betaling  tot  20 
december 2003 heeft verleend;

c) dat verweerster  op 18 april 2001 bij het sluiten van het gerechtelijk akkoord een 
"vaststaande" schuldvordering heeft aangegeven van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro), 
zijnde het verschuldigde saldo van de rekening die in haar boeken ten name van eiseres is 
geopend;

d) dat genoemd saldo "meer bepaald hieruit voortkwam dat (verweerster) op 15 maart 
2001, dus na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord van 12 maart 
2001, de rekening van (eiseres) had gedebiteerd voor een bedrag van 36.056.500 BEF 
zijnde de laatste annuïteit, bestaande in kapitaal en interest van een lening die in 1993 was 
verstrekt en op 15 maart 2001 verviel";

e) dat verweerster "vervolgens verscheidene betalingen van klanten van (eiseres) boekte 
zodat haar gehele schuldvordering door compensatie is tenietgegaan", namelijk de schuld-
vordering van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro) die verweerster op 18 april 2001 bij het 
gerechtelijk akkoord had aangegeven,

Op de vorderingen van eiseres 
a) om voor recht te zeggen dat verweerster  ten onrechte haar rekening op 15 maart 

2001,  dus  na  de  neerlegging  van  het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord,  met 
36.046.500 BEF (of 893.569,39 euro) heeft gedebiteerd, door gedeeltelijke vergelijking 
met het op die datum op de rekening van eiseres staande creditsaldo van 5.031.595 BEF 
(of 124.729,98 euro), om de tegenboeking van de verrichting te bevelen en, om, bijge-
volg, verweersters schuldvordering voor het bedrag van 893.569,39 euro in het gerechte-
lijk akkoord op te nemen;

b) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte na 19 maart 2001, dus na het 
vonnis waarbij eiseres voorlopige opschorting van betaling kreeg, het debetsaldo van de 
rekening van eiseres heeft gecompenseerd met de bedragen die naderhand op die rekening 
werden gestort, om de tegenboeking van de verrichtingen te bevelen en, om, bijgevolg, de 
door  verweerster  in  het  gerechtelijk  akkoord  aangegeven  schuldvordering  tot  passend 
beloop aan te vullen,

beslist het bestreden arrest met bevestiging van het beroepen vonnis dat de schuldvor-
dering  van  verweerster  "is  tenietgegaan",  aangezien  de litigieuze  schuldvergelijkingen 
naar recht verantwoord zijn en beschikt het bijgevolg afwijzend op elke vordering van 
eiseres, zulks op grond van de redenen die hieronder zijn samengevat of weergegeven:

"I.  Rechtsgeldigheid van het beginsel van de schuldvergelijkingen na de neerlegging 
van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord"

a) "vanaf de dag waarop het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord is neergelegd, (...) 
ontstaat een bepaalde vorm van samenloop bedoeld om de onderneming in staat te stellen 
zich te herstellen door de schuldeisers offers op te leggen terwijl  hun toch een gelijke 
behandeling wordt verzekerd";

b) "in dat opzicht is schuldvergelijking, ook al kan zij niet als een wijze van tenuitvoer-
legging worden beschouwd waardoor zij ook niet vermeld is in de artikelen 13, tweede 
lid, en 21 van de wet [van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord], in de regel, 
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niet toegestaan";
c) artikel 28, eerste lid, van de wet luidens hetwelk het vonnis van voorlopige opschor-

ting geen einde maakt aan de overeenkomsten gesloten voor die datum, heft dat princi-
pieel verbod van schuldvergelijking niet op zodat "de neerlegging van het verzoekschrift 
tot  gerechtelijk  akkoord  met  toepassing  van  artikel  1298  van  het  Burgerlijk  Wetboek 
impliceert dat elke schuldvergelijking in beginsel verboden is"; 

"II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van schuldvergelijking na de neer-
legging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord [...]

1) Schuldvergelijking wegens samenhang"
a) "volgens een vaste rechtsleer en rechtspraak kunnen schuldvorderingen, teneinde te 

voldoen aan de billijkheidsvereisten,  onderling vergeleken worden,  zelfs na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang. Deze kan 'technisch' zijn, wat het geval is wanneer 
de wederzijdse schuldvorderingen op een rekening-courant zijn ingeschreven, objectief, 
of met inachtneming van bepaalde beperkingen, conventioneel";

die afzwakking van het strikte verbod van schuldvergelijking na faillissement moet op 
redelijke wijze worden gehanteerd teneinde te vermijden dat de samenhang 'eigenlijk de 
deur openzet voor compensatie terwijl zij dicht zou moeten blijven'";

b) "de nauwe samenhang op grond waarvan een schuldvergelijking zelfs na de samen-
loop,  kan  worden  verantwoord,  kan  niet  louter  uit  het  bestaan van  een zichtrekening 
voortvloeien;

c) de zichtrekening die door eiseres in de boeken van verweerster is geopend, is geen 
rekening-courant, aangezien die "rekening, die door (verweerster) zelf wordt omschreven 
als een 'kredietrekening' of een 'zichtrekening' en die, volgens haar wil, tot geen enkele 
schuldvernieuwing leidt, niet werd beschouwd als een rekening-courant in de juridische 
betekenis van het woord, waaruit kan worden afgeleid dat de verschillende stortingen op 
die rekening door de partijen als een ondeelbaar geheel werden beschouwd, zodat, precies 
daardoor, een technische samenhang ontstond die een wettelijke schuldvergelijking van 
de verschillende bedragen die er na de samenloop op werden geboekt, mogelijk maakt";

d) "Uit  (...)  volgt  niet dat bedongen is dat de verhouding tussen de partijen op een 
enkele verrichting berust en uit de omstandigheid alleen dat de annuïteiten van de lening 
vergoed  werden  door  het  debet  van  de zichtrekening  kon  de vereiste  samenhang niet 
worden afgeleid";

e) een clausule van verweersters algemene voorwaarden luidt als volgt:
"onder de titel 'Eenheid van rekening':
'Behoudens  andersluidende overeenkomst  of  een bijzondere  wettelijke  bepaling zijn 

alle  tegoeden  en  rekeningen  van  welke  aard  ook  ten  name  van  eenzelfde  houder  en 
luidend in Belgische frank of in een buitenlandse munt bestanddelen van een enige en 
ondeelbare rekening.

Daaruit volgt dat de bank mits eenvoudige kennisgeving overdrachten van een bestand-
deel naar een ander kan uitvoeren';

en voorts:
'Mochten de vorenstaande bepalingen om de een of andere reden niet kunnen worden 

toegepast, dan behoudt de bank zich het recht voor elke vordering op de cliënt geheel of 
gedeeltelijk te compenseren met de vorderingen van de cliënt op haar'".

Het beding van eenheid van rekening kan niet worden toegepast;
De  laatst  aangehaalde  alinea  "die  een  algemeen  compensatiebeding  is,  waarbij  de 

partijen hun wederzijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten 
is,  louter  op  grond  van  een overeenkomst  in  een verhouding  van  samenhang hebben 
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geplaatst" kan worden toegepast;
De totstandkoming van die conventionele schuldvergelijking maakt deel uit van een 

algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen overeengekomen zijn 
samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden  verrichtingen  uit  te 
voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er sprake kan zijn van 
een nauwe juridische samenhang".

Grieven
Luidens artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek heeft schuldvergelijking niet plaats 

ten nadele van de verkregen rechten van een derde. Uit die tekst volgt dat schuldvergelij-
king niet mogelijk is zodra de samenloop tussen de schuldeisers is ontstaan.

Het gerechtelijk akkoord ligt aan de oorsprong van een samenloop tussen de schuldei-
sers van de verzoeker, die ontstaat zodra het verzoekschrift is neergelegd, met bijgevolg, 
zoals het arrest uitdrukkelijk vermeldt, "een principieel verbod van elke schuldvergelij-
king".

Hoewel het vaste rechtspraak van het Hof is dat van dat verbod van schuldvergelijking 
wordt afgeweken met name wanneer de wederzijdse schuldvorderingen onderling nauw 
samenhangen, dan nog kan die samenhang niet voortvloeien louter uit de toepassing van 
een conventioneel beding, ook al is het zonder bedrog gemaakt.

Die samenhang moet bovendien de facto voortvloeien uit de aard van de verhouding 
tussen de partijen,  of althans berusten op bestanddelen van die verhouding waaruit  de 
samenhang concreet blijkt.

2.1. Eerste onderdeel
Hoewel  het  arrest  gewag  maakt  van  een  "algemeen  compensatiebeding,  waarbij  de 

partijen hun wederzijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten 
is,  louter  op grond  van  een  overeenkomst  in  een  verhouding  van  samenhang hebben 
geplaatst",  dan  nog  volgt  uit  de  samengevatte  of  weergegeven  vaststellingen  dat  die 
samenhang niet, de facto, voortvloeit uit de aard van de verhouding tussen partijen (en 
geenszins op die verhouding berust).

Nadat het arrest immers eerst het bestaan heeft uitgesloten van een rekening-courant en 
van elke samenhang die uit een dergelijke rekening zou kunnen voortvloeien, wijst  het 
erop dat "uit de omstandigheid alleen dat de annuïteiten van de lening vergoed werden 
door het debet van de zichtrekening kon de vereiste samenhang niet worden afgeleid" en 
voegt het eraan toe dat "de totstandkoming van die conventionele schuldvergelijking deel 
uitmaakt van een algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen over-
eengekomen  zijn  samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden 
verrichtingen uit te voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er 
sprake kan zijn van een nauwe juridische samenhang".  Uit die reden volgt dat de stor-
tingen op de rekening die eiseres wegens samenhang beweert  te vergelijken  met  haar 
schuldvordering, voortkomen uit "verschillende onderscheiden verrichtingen" en dat, ook 
al kunnen ze worden beschouwd als "een algemene economische verrichting", deze louter 
en alleen uit het conventioneel beding voortvloeit waarbij de partijen - eiseres et verweer-
ster - die verrichtingen "van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er sprake kan zijn 
van een nauwe juridische samenhang".

Het arrest miskent dus het begrip samenhang als uitzondering op het in artikel 1298 van 
het Burgerlijk Wetboek vermelde verbod van schuldvergelijking (schending van die wets-
bepaling).

2.2 Tweede onderdeel
Hoewel  men ervan  moet  uitgaan  dat  het  arrest  beslist  dat  de  "verschillende  onder-

scheiden  verrichtingen"  "een  algemene  economische  verrichting"  vormen,  los  van  het 
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"algemeen compensatiebeding ", dat het arrest toepasselijk acht, en [dat de samenhang] 
bijgevolg zou voortvloeien uit de aard zelf van de verhouding tussen partijen, maakt het 
hof van beroep toch geen gewag van de feitelijke gegevens, die het zou hebben vastge-
steld en waarop het die conclusie baseert. Bijgevolg kan het Hof de wettelijkheid van de 
beslissing niet toetsen is, en inzonderheid niet nagaan of het hof van beroep het begrip 
samenhang niet heeft miskend als uitzondering op het in artikel 1298 van het Burgerlijk 
Wetboek verbod van schuldvergelijking.

In die onderstelling zou het arrest bovendien niet hebben geantwoord op de passage in 
de conclusie van eiseres waarin zij staande hield "dat (verweerster)  erkent, zonder dat 
daarover enige twijfel bestaat, dat er geen samenhang bestaat aangezien (...) [verweerster] 
schrijft 'dat in dit geval niets [eiseres] zou belet hebben om bij andere banken rekeningen 
te openen en haar schuldenaars te vragen daarop de vervallen bedragen over te schrijven 
na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord, en los van elke controle 
door [verweerster]'" en, bijgevolg "dat die door [verweerster] erkende mogelijkheid nood-
zakelijkerwijs  impliceert  dat  er  geen samenhang is tussen de vergeleken  schuldvorde-
ringen".

Wegens  elk  van  die  twee  redenen  zou  het  arrest  dus  niet  regelmatig  met  redenen 
omkleed zijn (schending van artikel 149 van de Grondwet).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 774, inzonderheid tweede lid, en, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 22 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord;
- artikel 149 van de Grondwet;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de rechter gebonden is door de vorderingen 

en het verweer van de partijen, beschikkingsbeginsel genoemd;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt vast 
a) dat eiseres op 12 maart 2001 een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord heeft neer-

gelegd;
b) dat de Rechtbank van Koophandel te Bergen, na van het verzoekschrift te hebben 

kennisgenomen, bij vonnis van 19 maart 2001 aan eiseres de voorlopige opschorting van 
betaling tot 19 september 2001 heeft verleend, welke opschorting naderhand verlengd is 
tot 19 december 2001, en dat hij, bij vonnis van 17 december 2001, na de gunstige stem-
ming  van  de  schuldeisers,  aan  eiseres  de  definitieve  opschorting  van  betaling  tot  20 
december 2003 heeft verleend;

c) dat verweerster op 18 april 2001 bij het sluiten van het gerechtelijk akkoord een 
"vaststaande" schuldvordering heeft aangegeven van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro), 
zijnde het verschuldigde saldo van de rekening die in haar boeken ten name van eiseres is 
geopend;

d) dat genoemd saldo "meer bepaald hieruit voortkwam dat (verweerster) op 15 maart 
2001, dus na de neerlegging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord van 12 maart 
2001, de rekening van (eiseres) had gedebiteerd voor een bedrag van 36.056.500 BEF 
zijnde de laatste annuïteit, bestaande in kapitaal en interest van een lening die in 1993 was 
verstrekt en op 15 maart 2001 verviel";

e) dat verweerster "vervolgens verscheidene betalingen van klanten van (eiseres) boekte 
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zodat haar gehele schuldvordering door compensatie is tenietgegaan", namelijk de schuld-
vordering van 26.489.066 BEF (656.646,79 euro) die verweerster op 18 april 2001 bij het 
gerechtelijk akkoord had aangegeven,

Op de vorderingen van eiseres 
a) om voor recht te zeggen dat verweerster  ten onrechte haar rekening op 15 maart 

2001,  dus  na  de  neerlegging  van  het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord,  met 
36.046.500 BEF (of 893.569,39 euro) heeft gedebiteerd, door gedeeltelijke vergelijking 
met het op die datum op de rekening van eiseres staande creditsaldo van 5.031.595 BEF 
(of 124.729,98 euro), om de tegenboeking van de verrichting te bevelen en, om, bijge-
volg, verweersters schuldvordering voor het bedrag van 893.569,39 euro in het gerechte-
lijk akkoord op te nemen;

b) om voor recht te zeggen dat verweerster ten onrechte na 19 maart 2001, dus na het 
vonnis waarbij eiseres voorlopige opschorting van betaling kreeg, het debetsaldo van de 
rekening van eiseres heeft gecompenseerd met de bedragen die naderhand op die rekening 
werden gestort, om de tegenboeking van de verrichtingen te bevelen en, om, bijgevolg, de 
door  verweerster  in  het  gerechtelijk  akkoord  aangegeven  schuldvordering  tot  passend 
beloop aan te vullen,

beslist het bestreden arrest met bevestiging van het beroepen vonnis dat de schuldvor-
dering  van  verweerster  "is  tenietgegaan",  aangezien  de litigieuze  schuldvergelijkingen 
naar recht verantwoord zijn en beschikt het bijgevolg afwijzend op elke vordering van 
eiseres, zulks op grond van de redenen die hieronder zijn samengevat of weergegeven:

"I.  Rechtsgeldigheid van het beginsel van de schuldvergelijkingen na de neerlegging 
van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord [...]

in de context van het gerechtelijk akkoord is die schuldvergelijking uitgesloten, en in 
elk geval vanaf de dag waarop de voorlopige opschorting van betaling wordt verleend, 
zulks op grond van een onderling verband tussen de artikelen 1293, 3°, van het Burgerlijk 
Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord (...);

krachtens artikel 1293, 3°, kan schuldvergelijking niet plaatshebben ingeval een van de 
betrokken schulden een schuld uit hoofde van levensonderhoud is dat niet vatbaar voor 
beslag is;

er  wordt  aangenomen  dat  genoemd  artikel  een  ruimer  toepassingsgebied  heeft  dan 
alleen maar onderhoudsschulden en toegepast wordt telkens een schuldvordering bij de 
wet verklaard wordt niet vatbaar voor beslag te zijn (...);

die uitbreiding van de regel steunt op de ratio legis van het beginsel: 'schuldvorderingen 
waarvan  de  wetgever  oordeelt  dat  ze  voor  de  schuldenaar  dringend  noodzakelijk  en 
onmisbaar zijn, kunnen niet in beslag worden genomen. Schuldvergelijking zou evenwel 
hetzelfde gevolg hebben als het beslag op de schuldvordering' (...);

artikel 22 van de wet van 17 juli 1997 bepaalt dat tijdens de observatieperiode geen 
enkel beslag kan worden gelegd;

II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van de schuldvergelijking na de neer-
legging van het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord" 

1) Schuldvergelijking wegens samenhang
a) "volgens een vaste rechtsleer en rechtspraak kunnen schuldvorderingen, teneinde te 

voldoen aan de billijkheidsvereisten,  onderling vergeleken worden,  zelfs  na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang. Deze kan 'technisch' zijn, wat het geval is wanneer 
de wederzijdse schuldvorderingen op een rekening-courant zijn ingeschreven, objectief, 
of met inachtneming van bepaalde beperkingen, conventioneel";

b) een beding van "eenheid van rekening", dat vervat is in de algemene voorwaarden 
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van verweerster, kan niet worden toegepast;
c) daarentegen kan een "algemeen compensatiebeding, waarbij de partijen hun weder-

zijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog volstrekt uitgesloten is, louter op grond 
van  een overeenkomst  in  een verhouding  van  samenhang hebben geplaatst"  toegepast 
worden,  aangezien  "de  totstandkoming  van  die  conventionele  schuldvergelijking  deel 
uitmaakt van een algemene economische verrichting na afloop waarvan de partijen over-
eengekomen  zijn  samen  en  op  dezelfde  zichtrekening  verschillende  onderscheiden 
verrichtingen uit te voeren die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er 
sprake kan zijn van een nauwe juridische samenhang;

2) De zogenaamde onwettigheid van de vergelijking van samenhangende schulden
(eiseres)  voert  aan dat  de  vergelijking  van  samenhangende  schulden weliswaar  kan 

worden toegestaan in weerwil van het betalingsverbod, vooral in weerwil van de regel van 
de gelijke behandeling van de schuldeisers in de procedures die in de eerste plaats bedoeld 
zijn om de schuldeisers te voldoen (zoals faillissement,  vereffening),  maar dat daaren-
tegen in de nieuwe procedure van het gerechtelijk akkoord waar de mogelijkheden om de 
schuldeisers niet te betalen worden uitgebreid en die in essentie ertoe strekt de onderne-
ming te redden,  het verbod van schuldvergelijking,  zelfs in geval  van samenhangende 
schulden, onverkort moet gelden;

(...)  er  dient  vastgesteld  dat  de  nieuwe  Belgische  wet  op  het  gerechtelijk  akkoord 
nergens verbiedt dat samenhangende schulden bij vergelijking worden betaald wanneer de 
vergelijking gebeurt ingevolge een overeenkomst die zonder bedrog is gesloten voordat 
de procedure tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord in gang is gezet".

Grieven
3.1. Eerste onderdeel
[Eiseres] had in conclusie aangevoerd dat luidens artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk 

Wetboek "schuldvergelijking eveneens verboden is wanneer de wet een van de twee te 
vergelijken schuldvorderingen niet vatbaar voor beslag verklaart (...); dat schuldvergelij-
king  (in  dat  geval)  steeds  uitgesloten  is  teneinde  de  beschermde  schuldvordering 
volstrekte voorrang te verlenen (...); door dat beslag onmogelijk te maken, kan een schul-
denaar immers in zijn vermogen een goed behouden dat, in beginsel, met toepassing van 
de artikelen 7 en 8 van de hypotheekwet,  behoort  tot  de algemene waarborg van zijn 
schuldeisers "; dat die tekst "zoals hij door de rechtsleer wordt uitgelegd, hierdoor verant-
woord wordt dat schuldvergelijking hetzelfde resultaat heeft als een uitvoerend derdenbe-
slag, namelijk aan de schuldeiser die zich op de schuldvergelijking beroept, de opbrengst 
toekennen van de schuldvordering waarop derdenbeslag is gelegd; dat artikel 1293, 3°, 
van het Burgerlijk Wetboek toegepast moet worden telkens als de wet aan de bedragen 
waarop een van de te vergelijken schuldvorderingen betrekking heeft,  een welbepaalde 
bestemming toekent; (...) dat in deze zaak, artikel 13, tweede lid, van de wet (van 17 juli 
1997 betreffende het gerechtelijk akkoord), in zoverre het maatregelen van tenuitvoerleg-
ging verbiedt op de goederen en dus op de schuldvorderingen van degene die het akkoord 
heeft verkregen, schuldvergelijking belet (...); dat de betalingen die door de schuldenaar 
van de degene die het akkoord heeft verkregen, overhandigd zijn aan (verweerster), die 
optreedt als kassier (van eiseres), voor hem de enige manier zijn om het voortbestaan van 
de onderneming en haar kansen op herstel te verzekeren; als die bedragen worden afge-
nomen van degene die het akkoord heeft verkregen, betekent dit zeker zijn economische 
ondergang; die schuldvorderingen zijn dus wel degelijk de schuldvorderingen 'die voor de 
schuldenaar dringend noodzakelijk [en] dus onmisbaar zijn'".

Eiseres  voegde  hieraan toe:  "dat  bovendien  iedere  schuldvergelijking  verboden  was 
vanaf  de  voorlopige  opschorting,  zulks  met  toepassing  van  artikel  1293,  3°,  van  het 
Burgerlijk Wetboek volgens hetwelk schuldvergelijking verboden is wanneer de wet een 



860 HOF VAN CASSATIE 7.4.06 - Nr. 211 

van de twee te vergelijken schuldvorderingen niet vatbaar voor beslag verklaart (...); dat 
artikel 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord uitdrukkelijk voorschrijft dat 
tijdens de observatieperiode geen enkel beslag kan worden gelegd (...); dat (verweerster) 
bijgevolg vanaf 19 maart 2001, (verweerster) niet langer derdenbeslag kon leggen op de 
bedragen die zij aan (eiseres) verschuldigd was en van klanten van laatstgenoemde had 
ontvangen;  dat  (...)  de  wet  die  goederen  niet  vatbaar  voor  beslag  verklaart;  dat  het 
vermogen en de schuldvorderingen van degene die het akkoord heeft verkregen dus wette-
lijk niet vatbaar voor beslag zijn; dat er bijgevolg, met toepassing van artikel 1253, 3°, 
(lees: 1293, 3°) van het Burgerlijk Wetboek, geen enkele schuldvergelijking kon plaats-
vinden vanaf het ogenblik van de voorlopige opschorting van betaling".

Eiseres  hield  dus,  in  hoofdzaak,  staande  dat  artikel  1293,  3°,  van  het  Burgerlijk 
Wetboek eraan in de weg staat dat een niet voor beslag vatbare schuldvordering verge-
leken wordt met een schuld van de schuldeiser, althans wanneer de ratio legis van de 
onbeslagbaarheid bestaat  in de bescherming van het vermogen van de schuldenaar dat 
door  de  schuldvergelijking  evenzeer  zou  worden  aangetast  als  door  een  uitvoerend 
derdenbeslag, en dat de wet van 17 juli 1997(artikel 13, tweede lid), elke maatregel van 
tenuitvoerlegging belet zodra het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord is neergelegd, en 
zodra het vonnis is uitgesproken dat aan de verzoeker voorlopige opschorting verleent 
(artikelen 21,  §1,  en 22 van die wet),  elk beslag ten laste van de verzoeker  verbiedt,  
aangezien de ratio legis van dat verbod, met name, erin bestaat de bescherming van zijn 
vermogen en het voortbestaan van de onderneming van de verzoeker mogelijk te maken. 
Voor eiseres kwam dit erop neer dat elke schuldvergelijking verboden is op grond van 
artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, althans zodra het vonnis is uitgesproken dat 
de verzoeker voorlopige opschorting verleent.

Het arrest beslist dat "in de context van het gerechtelijk akkoord, die schuldvergelijking 
uitgesloten is, en in elk geval vanaf de dag waarop de voorlopige opschorting van betaling 
wordt verleend, zulks op grond van een onderling verband tussen de artikelen 1293, 3°, 
van het Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord" op 
grond "dat genoemd artikel (...) toegepast wordt telkens een schuldvordering bij de wet 
verklaard wordt niet vatbaar voor beslag te zijn" en "dat artikel 22 van de wet van 17 juli 
1997 bepaalt dat tijdens de observatieperiode geen enkel beslag (kan) worden gelegd". 
Het hof van beroep beschikt evenwel afwijzend op elke vordering van eiseres, en inzon-
derheid op haar vordering betreffende de schuldvergelijkingen die plaatshadden na het 
vonnis van 19 maart 2001 dat eiseres voorlopige opschorting van betaling verleende.

Nergens in zijn motivering zegt het arrest waarom het, na aldus als beginsel te hebben 
aangenomen dat artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is in geval 
van gerechtelijk akkoord, "in elk geval" van toepassing is vanaf het vonnis dat voorlopige 
opschorting verleent  aan de verzoeker,  niettemin in het dictum de toepassing van  dat 
artikel uitsluit.

Het arrest antwoordt dus niet, en m.b.t. de litigieuze schuldvergelijkingen na 19 maart 
2001 slechts op onvolledige wijze, op het middel van eiseres zoals het wordt aangevoerd 
in de hierboven weergegeven of samengevatte passages van haar conclusie. Bovendien 
stelt het hof van beroep het Hof niet in staat de wettigheid van zijn beslissing te toetsen. 
Tot slot is het arrest tegenstrijdig, aangezien het hof van beroep zegt dat die regel van 
toepassing is op het geschil en in zijn dictum de toepassing ervan uitsluit.

Om al die redenen is het arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

3.2 Tweede onderdeel
Indien  men  ervan  moet  uitgaan  dat  het  arrest,  aan  de  hand  van  zijn  bekritiseerde 

redenen (en, inzonderheid, van de redenen die samengevat of weergegeven zijn onder de 
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rubriek: "II. Uitzonderingen op het beginsel van het verbod van schuldvergelijking na de 
neerlegging  van het  verzoekschrift  tot  gerechtelijk  akkoord"),  beslist  dat  er  op het  in 
artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek vermelde verbod van schuldvergelijking een 
uitzondering  is  wanneer  de  wederzijdse  schuldvorderingen  onderling  een  samenhang 
vertonen, wat het arrest hier vaststelt,  dan zou het hof van beroep een geschil  hebben 
opgeworpen dat geen verband houdt met de openbare orde en waarvan de partijen het 
bestaan hebben uitgesloten,  en de oorzaak gewijzigd  hebben van  verweerster  verweer 
tegen de op die wettekst gegronde vordering van eiseres (schending van artikel 1138, 2°, 
van  het  Gerechtelijk  Wetboek  en  miskenning  van  het  beschikkingsbeginsel):  hoewel 
verweerster in conclusie inderdaad heeft aangevoerd dat het gerechtelijk akkoord en de 
omstandigheid  dat  de  daaruit  voortvloeiende  schuldvorderingen  van  de verzoeker  niet 
voor  beslag vatbaar waren,  buiten het toepassingsgebied van artikel  1293,  3°,  van het 
Burgerlijk Wetboek vallen, heeft zij daarentegen niet aangevoerd dat er op die wettekst 
een uitzondering was wanneer de wederzijdse schuldvorderingen een onderlinge samen-
hang vertoonden en is die kwestie niet ter sprake gekomen in het debat voor het hof van 
beroep. In dezelfde onderstelling zou het arrest, bijgevolg, het recht van verdediging van 
eiseres hebben miskend door haar vordering af te wijzen op grond van een exceptie die 
niet  was  opgeworpen  zonder  de  heropening van  het  debat  te  bevelen  (schending van 
artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging).

3.3 Derde onderdeel
Luidens artikel  1293,  3°,  van het Burgerlijk  Wetboek,  vindt  schuldvergelijking niet 

plaats "in geval van (...) een schuld uit hoofde van levensonderhoud dat verklaard is niet 
vatbaar voor beslag te zijn". Vast staat dat die tekst ruim wordt geïnterpreteerd en, zoals 
het arrest erop wijst, "toegepast wordt telkens een schuldvordering bij de wet verklaard 
wordt niet vatbaar voor beslag te zijn", althans wanneer de onbeslagbaarheid gegrond is 
op de bescherming van het vermogen van de schuldenaar dat door de schuldvergelijking 
evenzeer zou worden aangetast als door een beslag.

Artikel 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord bepaalt evenwel dat "tijdens 
de observatieperiode geen enkel beslag (kan) worden gelegd" d.w.z. vanaf de dag waarop 
aan de verzoeker  voorlopige  opschorting wordt  verleend.  Dat verbod,  dat kan worden 
tegengeworpen aan alle schuldeneisers, inclusief de schuldeneisers die houder zijn van 
een zakelijke zekerheid, ontspringt aan de wil van de wetgever om niet alleen de gelijk-
heid van de schuldeisers te verzekeren (die niet geldt voor de schuldeisers die houder zijn 
van  zakelijke  zekerheden,  althans van  bijzondere  zakelijke  zekerheden,  waartegen  het 
verbod echter wel degelijk kan worden tegengeworpen) maar ook om het vermogen van 
de verzoeker te beschermen en hem aldus de kans te bieden zijn activiteit voort te zetten 
en zijn onderneming leefbaar te houden.

Hieruit volgt dat artikel 1293, 3°, van het Burgerlijk Wetboek iedere schuldvordering 
onmogelijk maakt zodra het vonnis dat de verzoeker de voorlopige opschorting verleent, 
is uitgesproken.

Die uitzondering geldt ook wanneer de wederzijdse schuldvorderingen onderling door 
samenhang zijn verbonden.

Hieruit volgt dat het arrest niet naar recht, met bevestiging van het beroepen vonnis, 
kon beslissen dat verweersters schuldvordering was "tenietgegaan" doordat zij het debet-
saldo van de rekening die zij in haar boeken had geopend, gecompenseerd had, met de 
bedragen die op die rekening waren gestort na 19 maart 1991, de datum van het vonnis 
dat verweerster  voorlopige opschorting van betaling verleende (schending van de arti-
kelen 1293, inzonderheid 3°, van het Burgerlijk Wetboek et 22 van de wet van 17 juli 
1997).
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III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Eerste middel
Zonder daarop te worden tegengesproken, oordeelt het arrest dat het verzoek-

schrift  tot  gerechtelijk  akkoord  "een  bepaalde  vorm  van  samenloop  doet 
ontstaan" en "met toepassing van artikel 1298 van het Burgerlijk Wetboek impli-
ceert dat elke schuldvergelijking in beginsel verboden is".

Het  zegt  vervolgens  dat  "schuldvorderingen,  teneinde  te  voldoen  aan  de 
billijkheidsvereisten, onderling vergeleken kunnen worden, zelfs na de samen-
loop, in geval van nauwe samenhang".

Uit de artikelen 13, tweede lid, 21, §1, en 22 van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat vergelijking van wederzijdse 
schuldvorderingen die onderling een nauwe samenhang vertonen verboden is na 
de neerlegging van een verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord.

Het middel dat op een tegengestelde redenering steunt, faalt naar recht.
2. Tweede middel
Beide onderdelen samen
Het  arrest  stelt  vast  dat  eiseres  van  verschillende  financiële  instellingen 

kredieten had verkregen die nadien werden gegroepeerd en in een enkele krediet-
opening werden geïntegreerd, dat het debet en het credit werden ingeschreven op 
een rekening van eiseres en dat het algemeen reglement van de verrichtingen dat 
tussen de partijen gold een compensatiebeding bevatte dat verweerster toestond 
elke vordering op eiseres te compenseren met de vorderingen van haar op de 
bank.

Het  is  van  oordeel  dat  de partijen  overeengekomen  zijn  om "samen en op 
dezelfde zichtrekening verschillende onderscheiden verrichtingen uit te voeren 
die zij aldus van elkaar afhankelijk hebben gemaakt zodat er sprake kan zijn van 
een  nauwe  juridische  samenhang",  en  dat  "het  algemeen  compensatiebeding, 
waarbij de partijen hun wederzijdse schulden, in omstandigheden waarin bedrog 
volstrekt uitgesloten is, louter op grond van een overeenkomst in een verhouding 
van samenhang hebben geplaatst (...) deel uitmaakt van een algemene economi-
sche verrichting".

Het arrest dat met die overwegingen de in het middel aangewezen conclusie 
van eiseres beantwoordt, verantwoordt zijn beslissing naar recht.

Op grond van een feitelijke beoordeling van de gegevens van de zaak heeft het 
arrest naar recht kunnen beslissen, zonder het begrip samenhang te miskennen, 
dat er tussen de wederzijdse schuldvorderingen een zodanige nauwe samenhang 
bestond dat ze onderling in vergelijking konden worden gebracht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
3. Derde middel
3.1. Eerste onderdeel
Het arrest, dat aanneemt dat schuldvergelijking krachtens de artikelen 1293, 

3°, van het Burgerlijk Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk 
akkoord,  in  beginsel,  niet  kan plaatsvinden  in  het  geval  van  een  gerechtelijk 
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akkoord, beslist,  met bevestiging van het  beroepen vonnis, dat de vaststaande 
schuldvordering van verweerster is tenietgegaan op grond dat de wet betreffende 
het  gerechtelijk  akkoord  nergens  verbiedt  dat  samenhangende  schulden  bij 
schuldvergelijking  worden  betaald  ingevolge  een  overeenkomst  die  zonder 
bedrog  is  gesloten  voordat  de  procedure  tot  aanvraag  van  een  gerechtelijk 
akkoord in gang is gezet.

Door te  zeggen  dat  de start  van de collectieve  procedure  niet  belet  dat  de 
schuldvergelijking tussen samenhangende schuldvordering voortgaat, antwoordt 
het arrest op de in het middel aangewezen conclusie van eiseres door ze tegen te 
spreken en stelt het het Hof in staat de bestreden beslissing te toetsen.

Bovendien  is  de  aangeklaagde  tegenstrijdigheid  afgeleid  uit  het,  tevergeefs 
aangevoerde, gebrek aan antwoord op de conclusie van eiseres.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
3.2. Tweede onderdeel
Aangezien eiseres in haar aanvullende en samenvattende conclusie voor het 

hof van beroep had aangevoerd dat het verbod van schuldvergelijking ook moet 
worden  nageleefd  in  geval  van  een  gerechtelijk  akkoord  ook al  gaat  het  om 
wederkerige schuldvorderingen die door samenhang met elkaar zijn verbonden, 
schendt het arrest  geen enkele van de in het onderdeel  aangewezen wettelijke 
bepalingen of rechtsbeginselen door te beslissen "dat de nieuwe Belgische wet 
op het gerechtelijk akkoord nergens verbiedt  dat  samenhangende schulden bij 
vergelijking worden betaald wanneer de vergelijking gebeurt ingevolge een over-
eenkomst die zonder bedrog is gesloten voordat de procedure tot het verkrijgen 
van een gerechtelijk akkoord in gang is gezet".

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
3.3. Derde onderdeel
Uit  het  onderling verband  tussen de artikelen 1293,  3°,  van het  Burgerlijk 

Wetboek en 22 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord volgt niet dat, na 
het  vonnis  dat  de verzoeker  de voorlopige  opschorting van betaling verleent, 
vergelijking tussen wederzijdse schuldvorderingen die door een nauwe samen-
hang met elkaar verbonden zijn, onmogelijk is.

Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eisers in de kosten.

7 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. T'Kint en Van Ommeslaghe.
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Nr. 212

3° KAMER - 10 april 2006

1º ADVOCAAT - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE 
- VORDERING TOT VERNIETIGING - TUSSENKOMST VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES 
ET GERMANOPHONE - ONTVANKELIJKHEID

2º ADVOCAAT - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE 
- VORDERING TOT VERNIETIGING - TERMIJN - ARBITRAGEHOF - VERNIETIGINGSARREST - GEVOLG

3º ARBITRAGEHOF - VERNIETIGINGSARREST - REGLEMENT VAN DE ORDRE DES BARREAUX 
FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE - VORDERING TOT VERNIETIGING - TERMIJN - GEVOLG

4º ARBITRAGEHOF - VERNIETIGINGSARREST - DRAAGWIJDTE - PREJUDICIEEL GESCHIL - 
ONTVANKELIJKHEID

1º De tussenkomst van de Ordre des barreaux francophones et germanophone, ingesteld  
bij  een  verzoekschrift  dat  niet  binnen  twee  maanden  na  de  kennisgeving  van  de 
vordering tegen een reglement van die Ordre is neergelegd op de griffie van het Hof, is  
laattijdig,  mitsdien niet  ontvankelijk.  (Art.  501, §1, derde lid,  en §3, eerste lid,  in fine, 
Ger.W.)

2º en 3°  Wanneer het Arbitragehof een arrest wijst waarbij het de bewoordingen "door een  
advocaat bij het Hof van Cassatie", vermeld in art. 501, §1, derde lid, Ger. W., vernietigt,  
volgt  uit  geen  enkele  bepaling  van  de  Bijzondere  Wet  Arbitragehof  betreffende  de 
gevolgen van de arresten van vernietiging, dat dit arrest een nieuwe termijn zou doen 
ingaan voor de vordering tot vernietiging van een reglement van de Ordre des barreaux 
francophones  et  germanophone,  die  niet  gegrond  is  op  de  gedeeltelijk  vernietigde  
bepaling. (Art. 501, §1, eerste en derde lid, Ger.W.)

4º De vordering die ertoe strekt aan het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over  
de draagwijdte die toegekend moet worden aan het arrest nr. 99/2005 van 1 juni 2005  
van dat hof, is niet ontvankelijk. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(A. e.a. T. ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0401.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De vordering tot nietigverklaring is gericht tegen het reglement van de "Ordre 

des barreaux francophones et germanophone" van 17 mei 2004 "relatif aux rela-
tions des avocats avec les médias", dat in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 
2004 is bekendgemaakt.

Bij beschikking van 14 maart 2006, heeft de eerste voorzitter de zaak naar de 
derde kamer verwezen.

Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De eisers wenden op grond van artikel 501, §1, derde lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek, het rechtsmiddel aan dat in artikel 611 van dat wetboek is bepaald.
Over de ontvankelijkheid van de tussenkomst van de "Ordre des barreaux fran-
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cophones et germanophone":
De tussenkomst van de "Ordre des barreaux francophones et germanophone" 

en van de Orde van Vlaamse Balies wanneer de in artikel 501, §1, derde lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek bedoelde vordering is ingesteld, moet, krachtens het 
eerste lid, in fine, van §3, van dat artikel, plaatsvinden binnen twee maanden na 
de kennisgeving van de vordering die hen overeenkomstig §1, derde  lid,  van 
hetzelfde artikel is gedaan.

Die kennisgeving gebeurde bij een ter post aangetekende brief van 31 augustus 
2005,  zodat  de  tussenkomst  bij  verzoekschrift  dat  op  30  november  2005 ter 
griffie van het Hof is neergelegd, dus buiten die termijn, te laat is gedaan en 
bijgevolg niet ontvankelijk is.

Over de ontvankelijkheid van de vordering:
Krachtens  artikel  501,  eerste  en  derde  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek, 

wordt de in artikel 611 van dat wetboek bedoelde vordering binnen drie maanden 
na de in artikel 497 van dat wetboek bedoelde bekendmaking van het bestreden 
reglement ingesteld.

Terwijl  het  bestreden reglement,  overeenkomstig de voormelde bepaling,  in 
het Staatsblad van 18 juni 2004 is bekendgemaakt, werd de vordering ingesteld 
bij een verzoekschrift dat bij ter post aangetekende brief op 31 augustus 2005, 
dus buiten de termijn van drie maanden, aan de griffie van het Hof was gericht.

De eisers voeren evenwel aan dat een nieuwe termijn is beginnen lopen na het 
arrest  nr.  99/2005 van 1 juni  2005, waarbij  het  Arbitragehof,  dat  kennis  had 
genomen van een vordering tot nietigverklaring van artikel 501 van het Gerech-
telijk Wetboek, in §1, derde lid, van die bepaling de woorden "door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie" heeft vernietigd, zodat het verzoekschrift waarbij de 
daarin bedoelde vordering wordt ingesteld voortaan niet meer door een advocaat 
moet worden ondertekend.

Uit geen enkele bepaling van de bijzondere wet van 6 januari  1989 op het 
Arbitragehof inzake de gevolgen van de vernietigingarresten van dat rechtscol-
lege, volgt dat het arrest nr. 99/2005 van 1 juni 2005 een nieuwe termijn zou 
doen lopen voor de vordering tot nietigverklaring van het bestreden reglement, 
die niet gegrond is op de bepaling die het Arbitragehof gedeeltelijk heeft vernie-
tigd.

De eisers vragen in bijkomende orde om aan het Arbitragehof een prejudiciële 
vraag te stellen over de draagwijdte die aan het arrest  nr. 99/2005 van 1 juni 
2005 moet worden gegeven.

Een  dergelijke  vraag  valt  niet  onder  de  bepalingen  van  artikel  26  van  de 
bijzondere wet van 6 januari 1989.

De vordering is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de vordering en het verzoekschrift tot tussenkomst.
Veroordeelt de eisers en de tussenkomende partij in hun respectieve kosten.
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10 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. L. Misson, Luik en Mahieu.

Nr. 213

3° KAMER - 10 april 2006

1º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - BESTREDEN 
BESLISSING - WETTIGHEID - MIDDEL DAT KRITIEK UITOEFENT OP REDENEN ZONDER INVLOED - 
ONTVANKELIJKHEID

2º ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - CASSATIEMIDDEL - BURGERLIJKE ZAKEN - 
BELANG - BESTREDEN BESLISSING - WETTIGHEID - MIDDEL DAT KRITIEK UITOEFENT OP REDENEN 
ZONDER INVLOED - NIET-ONTVANKELIJKHEID - GEVOLG

1º Het middel dat kritiek uitoefent op redenen die geen invloed hebben op de wettigheid  
van de beslissing waartegen het gericht is, kan niet tot vernietiging leiden en is bijgevolg  
zonder belang, mitsdien niet ontvankelijk1. 

2º  Wanneer  het  middel  niet  ontvankelijk  is  om  redenen  die  eigen  zijn  aan  de 
cassatieprocedure, dient de prejudiciële vraag die door eiser tot staving van de daarin  
uiteengezette grief voorgesteld wordt, niet aan het Arbitragehof te worden gesteld2.

(M. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0408.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  dat  op  16  februari  2005  is 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 14 maart 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 894, 953 tot 959 en 1096 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 10, 11 en 22 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet en, 

voor zover nodig, de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet van 7 februari 1831, gewijzigd 
op 24 december 1970;

- de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij 

1 Zie Cass., 24 sept. 2001, AR S.97.0115.F, nr 448. 
2 Zie Cass., 17 okt. 2005, AR C.04.0057.F, nr.515.
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de wet van 13 mei 1955.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verwerpt, met bevestiging van het bestreden vonnis, de vordering van eiser 

tot nietigverklaring van de schenkingen die hij ten gunste van zijn concubante, verweer-
ster, tijdens hun samenleven had gedaan, op grond van alle redenen die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd, en in het bijzonder op grond dat "de vergelijking met de 
wettelijke toestand van de echtgenoten niet opgaat. Een concubant, die de verplichtingen 
van  een  huwelijk  niet  heeft  willen  aanvaarden,  kan  bezwaarlijk  aanspraak  maken  op 
dezelfde rechten als een echtgenoot, onder het voorwendsel van gelijkheid of billijkheid, 
maar omdat het recht waarop hij als een echtgenoot aanspraak maakt, hem in werkelijk-
heid goed uitkomt om een geschil in zijn voordeel te beslechten" en dat "artikel 953 van 
het Burgerlijk Wetboek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet kennelijk niet schendt".

Grieven
Artikel 8.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de funda-

mentele vrijheden van 4 november 1950 waarborgt eenieder het recht op eerbiediging van 
zijn privé-leven en van zijn gezinsleven.  Artikel 8.2 van hetzelfde verdrag verbiedt de 
inmenging van enig openbaar gezag met betrekking tot de uitoefening van dat recht, dan 
voor zover bij wet is voorzien en in een democratische samenleving nodig is in het belang 
van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, of het economisch welzijn van het land, de 
bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming 
van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de rechten en vrij-
heden van anderen.

Artikel 22 van de Grondwet waarborgt eveneens de bescherming van het gezinsleven, 
terwijl  de artikelen 10 en 11 van de Grondwet (voorheen 6 en 6bis) elke discriminatie 
verbieden die, gelet op het nagestreefde doel, niet op een objectief criterium gegrond is en 
niet redelijk is.

Te dezen stelt  artikel  894 van het Burgerlijk Wetboek als beginsel dat  schenkingen 
onherroepelijk zijn, terwijl de artikelen 953 tot 959 van datzelfde wetboek, enerzijds, en 
artikel 1096, anderzijds, schenkingen onder de levenden anders behandelen naargelang ze 
tussen  concubanten  tijdens  het  feitelijk  samenleven  of  tussen  echtgenoten  tijdens  het 
huwelijk zijn gedaan. Hoewel de bescherming van het gezinsleven niet noodzakelijker-
wijs impliceert dat alle verschillen tussen het huwelijk en het samenleven opgeheven zijn, 
blijft het toch een feit dat het onderscheid op grond van het criterium van de staat van het 
huwelijk,  waarop  de  onderscheiden  behandeling  van  een  identieke  feitelijke  toestand 
steunt, slechts verantwoord is indien ze niet onredelijk is gelet op het nagestreefde doel.

De instelling van het huwelijk houdt weliswaar rechten en plichten in die het concubi-
naat niet inhoudt. De regeling van de herroepbaarheid ad nutum van de schenkingen die 
door de echtgenoten tijdens het huwelijk op een andere wijze dan door het huwelijkscon-
tract zijn gedaan, houdt echter geen verband met de instelling zelf. Zij wordt verantwoord 
door  de  reden  dat  die  schenkingen  hun  oorsprong  vinden  in  misbruiken,  wegens  de 
bijzondere verhouding tussen de schenker  en de begiftigde.  Dat risico is evenzo goed 
aanwezig in het concubinaat, een geoorloofde vorm van gezinsleven, als in het huwelijk, 
zodat  een  onderscheiden  behandeling  met  betrekking  tot  de  herroepbaarheid  van  de 
schenkingen niet redelijkerwijs verantwoord is.

Bijgevolg schenden de artikelen 953 tot 959 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 8 
en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden en 10, 11 en 22 van de Grondwet, in zoverre ze de herroepbaarheid van derge-
lijke  schenkingen  tussen  concubanten  aan  andere  voorwaarden  onderwerpen  dan  die 
welke gelden voor de schenkingen tussen echtgenoten buiten het huwelijkscontract, en die 
ad nutum herroepen kunnen worden.
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Het arrest,  dat  met  toepassing van de artikelen 894,  953 en 954 van het Burgerlijk 
Wetboek weigert om de litigieuze schenkingen nietig te verklaren, is derhalve niet naar 
recht verantwoord (schending van alle, in het middel weergegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het arrest stelt  vast, zonder bekritiseerd te worden, dat de eiser, die aan de 

verweerster schenkingen heeft gedaan, "de nietigverklaring ervan vordert [...], in 
hoofdzaak omdat [hun] oorzaak opgehouden heeft te bestaan, en, subsidiair, op 
grond van de artikelen 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wetboek", en beslist, 
met bevestiging van het beroepen vonnis, op grond van redenen die net zomin 
bekritiseerd worden en die, enerzijds, verband houden met de oorzaak van de 
litigieuze schenkingen en, anderzijds, met het geoorloofd karakter van de schen-
kingen tussen concubanten, om de vordering, zowel in hoofdzaak als subsidiair, 
te verwerpen.

Om de redenen die het middel weergeeft en bekritiseert, weigert het arrest om 
het Arbitragehof een prejudiciële vraag te stellen over de, door eiser in twijfel 
getrokken, overeenstemming van artikel 953 van het Burgerlijk Wetboek met de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Die redenen, die betrekking hebben op de geldigheid van de grenzen waar-
binnen eiser had kunnen optreden om de litigieuze schenkingen te herroepen, 
houden geen verband met zijn vordering tot nietigverklaring van die schenkingen 
en liggen niet aan de grondslag van de beslissing van het arrest, waartegen het 
middel gericht is, om die vordering te verwerpen.

Het middel dat  kritiek uitoefent  op redenen die geen invloed hebben op de 
wettigheid van de beslissing waartegen het gericht is, kan niet tot vernietiging 
leiden en is bijgevolg zonder belang, mitsdien, zoals de verweerster betoogt, niet 
ontvankelijk.

En aangezien het middel niet ontvankelijk is om redenen die eigen zijn aan de 
cassatieprocedure, dient de prejudiciële vraag die door de eiser tot staving van de 
daarin uiteengezette grief voorgesteld wordt, niet aan het Arbitragehof te worden 
gesteld.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Storck – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Oosterbosch en Van Ommeslaghe.

Nr. 214

3° KAMER - 10 april 2006

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - AMBTENAREN EN 
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BEAMBTEN VAN DE STAAT, DE PROVINCIES, DE GEMEENTEN EN DE OPENBARE INSTELLINGEN - 
OPTREDEN ALS ARCHITECT BUITEN HUN FUNCTIES - VERBOD - TOEPASSINGSGEBIED

Het verbod voor de ambtenaren en beambten van de Staat, de provincies, de gemeenten  
en de openbare instellingen, om buiten hun functies als architect op te treden, dat van  
toepassing is op de ambtenaren en agenten die deeltijds in dienst zijn genomen, is niet 
onderworpen aan de voorwaarde dat degene op wie dat verbod van toepassing is, in zijn 
officiële functies handelingen stelt die kenmerkend zijn voor het beroep van architect1 .
(Art. 5, eerste lid, Wet 20 feb. 1939)

(NATIONAAL RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. D.05.0021.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, die op 21 september 2005 is 

gewezen door de Franstalige raad van beroep van de Orde van architecten.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 14 maart 2006 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert in zijn verzoekschrift volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 5 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het 

beroep van architect, als gewijzigd bij de wetten van 12 juni 1969 en 2 april 1976.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing doet de beslissing van 21 april 2005 van de raad van de Orde 

van architecten van de provincie Luik teniet, waarbij verweerder op de tabel van de Orde 
in de hoedanigheid van architect-ambtenaar ingeschreven wordt, en beveelt zijn inschrij-
ving op de tabel in de hoedanigheid van zelfstandig architect.

Die beslissing is op de volgende redenen gegrond :
"Bij  beslissing van 21 april 2005 heeft  de raad van de Orde van architecten van de 

provincie Luik [verweerder] ingeschreven op de tabel van de Orde van architecten van de 
provincie Luik in de hoedanigheid van architect-ambtenaar en verbiedt hij hem om tege-
lijkertijd het beroep van zelfstandig architect uit te oefenen; [...] die beslissing is gegrond 
op artikel 5 van de wet van 20 februari 1939, luidens hetwelk 'de ambtenaars en beambten 
van de Staat, de provincies, de gemeenten en de openbare instellingen, buiten hun functies 
niet als architect mogen optreden'; [...] volgens de Orde van architecten van de provincie 
Luik is [verweerder] door de CRAU (centre de recherche en aménagement et urbanisme) 
van de Universiteit van Luik aangeworven, zodat zijn statuut van architect-ambtenaar hem 
verbiedt om het beroep van zelfstandig architect uit te oefenen, met toepassing van artikel 
6 van het reglement van beroepsplichten goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 18 
april 1985, naar luid waarvan de architect-ambtenaar diegene is die als architect is aange-
worven door een openbare dienst zoals de Staat, een gewest, een provincie, een openbare 
instelling of een parastatale; [...] [verweerder] betoogt dat die inschrijving op de tabel van 

1 Zie Cass., 28 feb. 1984, AR 4256, nr 76.
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de Orde van architecten geenszins strookt met de werkelijkheid, aangezien de overeen-
komst met de CRAU zijn hoedanigheid van architect weliswaar daadwerkelijk vermeldt - 
een titel die hem door zijn diploma is verleend en die niet kan worden betwist -, maar dat 
de  beroepsactiviteit  waarvoor  hij  is  aangeworven,  geen  enkel  verband  houdt  met  de 
arbeidsprestaties die normaal gezien worden verricht door een architect in het kader van 
de  activiteit  die  bij  dat  beroep  hoort;  [...]  de  tewerkstellingsovereenkomst  tussen  de 
CRAU [en verweerder] heeft betrekking op deeltijdse arbeid (woensdag van 13 tot 18 uur 
en donderdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en van 13.30 uur tot 17.30 uur, bij gelegenheid 
op zaterdag en zondag) en op onderzoek in het kader van een Europese 'Prompt'-overeen-
komst, een overeenkomst van bepaalde duur die verschillende keren werd hernieuwd; [...] 
hij stelt in het kader van het hem toevertrouwde onderzoek geen enkele handeling die 
eigen  is aan de activiteit  van  een architect,  zoals  het opmaken  van ontwerpen of  van 
plannen of de ondertekening ervan, het toezicht op de uitvoering van werken, enz.; aange-
zien de activiteit  die  het  voorwerp  vormt  van de overeenkomst  tussen de CRAU [en 
verweerder]  geen  verband  houdt  met  de  beroepsactiviteit  van  een  architect,  kan 
[verweerder] niet omschreven worden als architect-ambtenaar in de zin van artikel 5 van 
de wet van 20 februari 1939; [...] niets belet dus dat hij in de hoedanigheid van zelfstandig 
architect ingeschreven wordt op de tabel van de Orde van architecten van de provincie 
Luik, te meer daar de bezoldigde arbeid die hij verricht, deeltijds is".

Grieven
Artikel 5, eerste en tweede lid, van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van 

de titel en van het beroep van architect, gewijzigd bij het enige artikel van de wet van 12 
juni  1969,  bepaalt  :  "De  ambtenaars  en  beambten  van  de  Staat,  de  provincies,  de 
gemeenten  en  de  openbare  instellingen  mogen,  buiten  hun  functies,  niet  als  architect 
optreden. Van die bepaling wordt afgeweken ten behoeve van de architecten die een der 
voornoemde hoedanigheden slechts verkrijgen op grond van een onderwijstaak voor een 
vak dat verband houdt met de architectuur of de bouwtechniek". 

Het doel van die bepaling bestaat erin elk misbruik te voorkomen dat zou kunnen voort-
vloeien  uit  de  omstandigheid  dat  ambtenaren,  buiten hun officiële  functies,  als  privé-
architect  zouden optreden.  Het  verbod,  voor  een  door  een  openbare  instelling aange-
worven architect, om als zelfstandig privé-architect op te treden, is niet onderworpen aan 
de voorwaarde dat die architect, binnen het kader van de overeenkomst of van het statuut 
dat hem aan de openbare instelling bindt, daden zou stellen die kenmerkend zijn voor het 
beroep van architect. Dit is een algemeen verbod, behoudens de bij wet bepaalde uitzon-
deringen, en met name de in artikel 5, tweede lid, bepaalde uitzondering.

De voormelde, in artikel 5, tweede lid, bepaalde uitzondering heeft alleen betrekking op 
onderwijstaken  en strekt  zich niet  uit  tot  onderzoeksopdrachten  inzake stedenbouw of 
ruimtelijke ordening.

Er bestaat geen enkele afwijking van het verbod om als zelfstandig architect te werken, 
die voorgeschreven is voor ambtenaren en agenten die deeltijds zijn aangeworven door 
een openbare instelling.

Uit het voorgaande volgt dat noch de vaststelling dat verweerder "in het kader van het 
hem toevertrouwde onderzoek geen enkele handeling verricht die eigen is aan de activiteit 
van een architect, zoals het opmaken van ontwerpen of van plannen of de ondertekening 
ervan, het toezicht op de uitvoering van werken, enz.", noch de vaststelling dat zijn activi-
teit voor rekening van de Universiteit van Luik "deeltijds is", de wettigheid van de beslis-
sing verantwoorden  om verweerder  in de hoedanigheid  van  zelfstandig architect  in te 
schrijven op de tabel van de Orde van architecten van de provincie Luik. Op grond van de 
voormelde  overwegingen  heeft  de  bestreden  beslissing  het  toepassingsgebied  van  het 
verbod voor architecten-ambtenaren en architecten-agenten van de openbare instellingen 
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om  daarenboven  het  privéberoep  van  zelfstandig  architect  uit  te  oefenen,  onwettig 
beperkt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 5, eerste lid, van de wet van 20 februari 1939 op de bescher-

ming van de titel en van het beroep van architect, als gewijzigd bij de wetten van 
12 juni 1969 en 2 april 1976, mogen de ambtenaren en beambten van de Staat, de 
provincies, de gemeenten en de openbare instellingen buiten hun functies niet als 
architect optreden. 

Het door die bepaling opgelegde verbod, dat ertoe strekt elk misbruik te voor-
komen dat zou kunnen voortvloeien uit de omstandigheid dat ambtenaren, buiten 
hun  officiële  functies,  als  privé-architect  zouden  optreden,  is  een  algemeen 
verbod, behoudens de bij wet bepaalde uitzonderingen, die met deze zaak geen 
verband houden.

Dit verbod is niet onderworpen aan de voorwaarde dat degene waarop het van 
toepassing is,  in  zijn officiële  functies  handelingen  stelt  die  kenmerkend zijn 
voor het beroep van architect en evenmin aan de voorwaarde dat de ambtenaar of 
agent zijn functies voltijds uitoefent.

De bestreden beslissing, die, om de inschrijving van verweerder op de tabel 
van de Orde in de hoedanigheid van zelfstandig architect te bevelen, oordeelt dat 
"de activiteit die het voorwerp vormt van de overeenkomst tussen de 'centre de 
recherche  en  aménagement  et  urbanisme'  van  de  Universiteit  van  Luik  en 
[verweerder] geen verband houdt met de beroepsactiviteit van een architect [...] 
[en dat]  de bezoldigde arbeid die hij  verricht,  deeltijds is",  schendt  de in het 
middel bedoelde wetsbepaling.

Dit middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  de bestreden beslissing,  behalve in zoverre  het  het  hoger  beroep 

ontvankelijk verklaart.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden  gemaakt  op de kant  van de 

gedeeltelijk vernietigde beslissing.
Veroordeelt verweerder in de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Franstalige raad 

van beroep van de Orde van architecten, die zich zal schikken naar de beslissing 
van het Hof over het voor hem beslechte rechtspunt.

10 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 215

2° KAMER - 18 april 2006
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1º DOUANE EN ACCIJNZEN - ONTTREKKING OF INVOER - ACCIJNSSCHULD - AARD - 
OPEISBAARHEID - TIJDSTIP

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET - WERKING VAN DE WET 
IN DE TIJD

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSSCHULD - WIJZIGENDE WET - 
WERKING VAN DE WET IN DE TIJD

1º  De accijnsschuld bij  onttrekking  of  invoer  is  geen straf  maar  een fiscale  schuld  die 
opeisbaar is op het ogenblik van de onttrekking of de invoer.  (Art. 6, Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop)

2º en 3° Wetswijzigingen betreffende de accijnsschuld hebben geen onmiddellijke werking 
ten  aanzien van de vóór  de  inwerkingtreding  van de gewijzigde bepalingen definitief  
verschuldigde maar nog niet betaalde accijns. (Artt. 2, B.W.; 6 en 42, Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop; 320 en 324, Programmawet 22 december 2003)

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

Advocaat-generaal Timperman heeft in substantie gezegd:
1. Anders dan de eerste rechter oordeelden de appelrechters dat de vordering van eiser 

tot  betaling  van  de  ontdoken  accijnsrechten  als  ongegrond  moest  afgewezen  worden 
omdat  de  wet  bepaalt  dat  wanneer  de  accijnsproducten  effectief  in  beslag  worden 
genomen en naderhand verbeurdverklaard,  wat  in  casu het  geval  was,  de  accijns  niet 
langer opeisbaar is.

2. Aldus hebben de appelrechters toepassing gemaakt van de in het bestreden arrest en in 
het middel aangehaalde wetsartikelen zoals die gewijzigd werden door de programmawet 
van 22 december 20031. In de vroegere versie stond een effectieve in beslagname en 
verbeurdverklaring de opeisbaarheid van de ontdoken rechten niet in de weg. De vraag 
rijst welke wet er diende te worden toegepast nu het bestreden arrest zelf vaststelt dat de 
feiten daterend van 6 augustus 1999, en dus van voor de inwerkingtreding van de 
wijzigende wet, als een uitslag tot verbruik van accijnsgoederen aan te merken zijn.

3. De vordering van de administratie, zoals voorgelegd aan de strafrechter, brengt twee 
vorderingen  op  gang:  de  strafrechtelijke  en  de  fiscale  vordering.  Ter  zake  gaat  de 
betwisting niet om de strafvordering en de straf, maar wel om de accijnsschuld. Bijgevolg 
is artikel 2, tweede lid, Strafwetboek niet van toepassing. Ik denk dat door eiser terecht 
wordt aangevoerd dat ter zake enkel artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek kan toegepast 
worden  zodat  de  nieuwe  wet  enkel  toepassing  vindt  naar  de  toekomst  toe  of  op  de 
toekomstige gevolgen van een onder de oude wet  ontstane toestand. In  casu stond het 
verschuldigd zijn van de accijns echter definitief vast onder de oude wet die bijgevolg 
moest  toegepast  worden.  Het  middel  dat  in  die  zin  argumenteert  lijkt  mij  dan  ook 
gegrond.

Conclusie: vernietiging.

1 Artikel 42 van de Wet van 10 juni 1997 (B.S. 01.08.1997) en artikel 15 de Wet van 3 april 1997 
(B.S. 16.05.1997) zoals gewijzigd door respectievelijk de artikelen 320 en 324 van de Programmawet 
van 22 december 2003 (B.S. 31.12.2003).
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ARREST

(A.R. P.05.1561.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  de  arresten  van  het  Hof van  Beroep  te 

Gent, correctionele kamer, van 27 januari 2005 en 20 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel 
2. Uit artikel 6 van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling 

voor  accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de 
controles daarop, verder Wet Accijnsproducten, volgt dat accijns is verschuldigd 
op het ogenblik van de uitslag tot verbruik volgens de voorwaarden van kracht 
op de datum van de inverbruikstelling.

Als uitslag tot verbruik van accijnsproducten in de zin van artikel 6, tweede 
lid,  Wet  Accijnsproducten  wordt  onder  meer  beschouwd  iedere  vorm  van 
onttrekking,  ook op onregelmatige  wijze,  van deze producten aan  een  schor-
singsregeling, en elke invoer, ook op onregelmatige wijze, van deze producten, 
wanneer ze niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst.

De  accijnsschuld  bij  onttrekking  of  invoer  is  geen  straf,  maar  een  fiscale 
schuld. Deze fiscale schuld is opeisbaar op het ogenblik van de onttrekking of de 
invoer.

3. Volgens het artikel 42 Wet Accijnsproducten en het artikel 15 wet van 3 
april  1997,  respectievelijk  gewijzigd  door  de  artikelen  320  en  324  Program-
mawet van 22 december 2003, is de accijns verschuldigd op de accijnsproducten 
die naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding op basis van hetzij 
het vermelde artikel 42 hetzij het vermelde artikel 15, niet opeisbaar is wanneer 
die  producten  effectief  worden  in  beslag  genomen  en  naderhand  worden 
verbeurd verklaard of, bij wege van transactie,  aan de Schatkist worden afge-
staan. 

Deze  wetswijzigingen  betreffen  niet  de  straf  voor  de  overtreding  maar  de 
accijnsschuld. Ze hebben geen onmiddellijke werking op de vóór de inwerking-
treding van de gewijzigde wetsbepalingen definitief verschuldigde maar nog niet 
betaalde accijns.

4. Daar het bestreden arrest oordeelt dat de aan de eerste en tweede verweerder 
verweten feiten plaatsgrepen in 1999, kon het niet wettig oordelen dat de eerste 
en de tweede verweerder niet solidair konden veroordeeld worden tot betaling 
van de ontdoken invoerrechten en accijnsrechten op grond dat de aangehaalde 
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koopwaar wordt verbeurd verklaard.
Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent in de hiervoor bepaalde mate, akte van de afstand van het cassatiebe-

roep.
Verwerpt het cassatieberoep tegen het arrest van 27 januari 2005.
Vernietigt het arrest van 20 oktober 2005 in zoverre het de door de eiser tegen 

de eerste en de tweede verweerder ingestelde rechtsvordering tot betaling van de 
ontdoken invoerrechten en accijnsrechten en de tegen de derde verweerster als 
rechtstreeks aansprakelijke voor de betaling van die rechten gerichte vordering 
ongegrond verklaart.

Verwerpt  het cassatieberoep tegen het  arrest  van 20 oktober  2005 voor het 
overige.

Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest van 20 oktober 2005.

Veroordeelt de eerste en de tweede verweerder in de helft van de kosten en 
laat de andere helft ten laste van de Staat.

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

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Bruyn, H. Dubois, Antwerpen , R. Brugmans, Antwerpen, K. 
Heyrman, Antwerpen.  

Nr. 216

2° KAMER - 18 april 2006

1º VREEMDELINGEN - ONWETTIG BINNENKOMEN OF VERBLIJF IN HET RIJK - MISDRIJF VAN 
HULP EN BIJSTAND AAN DE VREEMDELING - REDENEN VAN DE HULP OF BIJSTAND - HULP OF 
BIJSTAND DIE GEEN AANLEIDING KAN GEVEN TOT STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING - 
TOEPASSINGSGEBIED

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
GESCHRIFT - BEGRIP

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
GESCHRIFT - VREEMDELINGEN - REGULARISATIE VAN VERBLIJF - REGULARISATIECOMMISSIE - 
BEWIJSSTUKKEN - AARD

4º VREEMDELINGEN - ONWETTIG BINNENKOMEN OF VERBLIJF IN HET RIJK - REGULARISATIE 
VAN VERBLIJF - REGULARISATIECOMMISSIE - BEWIJSSTUKKEN - AARD

5º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
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MOREEL BESTANDDEEL VAN HET MISDRIJF - MOTIEVEN VAN HET MISDRIJF

1º De hulp of bijstand aan vreemdelingen om niet-economische en niet-criminele redenen,  
zoals omschreven in artikel 77, tweede lid, Vreemdelingenwet en die geen aanleiding kan 
geven tot strafrechtelijke vervolging, betreft alleen de hulp of bijstand omschreven in dat 
artikel12.(Art. 77, Vreemdelingenwet 1980)

2º De valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196, Strafwetboek vereist  
een geschrift dat enigermate tot bewijs strekt van datgene wat erin is opgenomen en  
vastgesteld, zodat het zich aan de openbare trouw opdringt, wat inhoudt dat de overheid  
en de particulieren die er kennis van nemen of aan wie het wordt overgelegd, kunnen 
overtuigd worden van de waarachtigheid van de akte of het rechtsfeit in het geschrift  
vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn daaraan geloof te hechten34. (Artt. 193, 196, 213, en 
214, Sw.)

3º  en  4°  De  bewijsstukken  die  een  aanvrager  volgens  artikel  9  van  de  wet  van  22 
december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf  van bepaalde categorieën 
van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet overleggen aan de  
regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijswaarde hebben nadat ze 
door  de  commissie  worden  aanvaard.  (Artt.  193,  196,  213,  214,  Sw.en  9  Wet  22 
december 1999)

5º De eventuele goede beweegredenen van een dader, zoals het handelen uit humanitaire  
redenen, nemen de strafbare valsheid in  geschrifte  niet  weg van zodra het bijzonder 
opzet, dit is hetzij een bedrieglijk opzet, hetzij het oogmerk om te schaden, vast staat.  
(Artt. 193 en 196, Sw.)

(Z. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0010.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 23 november 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eiser
1. De hulp of bijstand aan een vreemdeling bij diens onwettige binnenkomst of 

onwettig verblijf in het Rijk omschreven in het artikel 77 Vreemdelingenwet en 

1 De regel dient te worden begrepen in die zin dat alleen de misdrijven omschreven in het eerste lid 
van  artikel  77,  Vreemdelingenwet  geen  aanleiding  kunnen  geven  tot  vervolging  wanneer  zij 
ingegeven worden door humanitaire motieven.
2 Zie Cass., 9 jan. 2001, AR P.99.0235.N, nr 7.
3 Cass., 18 juni 1985, AR 9287, nr 633; Cass., 27 sept. 1988, AR 1650, nr 53; Cass., 16 juni 1999,  
AR P.98.0738.F, nr 362.
4 Zie Cass., 25 sept. 2001, AR P.05.0005.N, nr 492.
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de valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196 Strafwetboek, 
zijn twee afzonderlijke misdrijven met eigen bestanddelen. 

Dat hulp of bijstand aan vreemdelingen omschreven in het artikel 77 of andere 
Vreemdelingenwet om niet-economische en niet-criminele redenen geen aanlei-
ding kan geven tot strafrechterlijke vervolging, betreft alleen de hulp of bijstand 
omschreven in die artikelen. Dit staat niet eraan in de weg dat hij die in derge-
lijke  omstandigheden  hulp  of  bijstand  verleent,  strafrechtelijk  kan  vervolgd 
worden wegens de valsheid in geschrifte omschreven in de artikelen 193 en 196 
Strafwetboek.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
2. De vaststelling van het bestreden arrest dat de eiser bij het plegen van de 

valsheid in geschrifte gehandeld heeft uit humanitaire redenen, doet geen afbreuk 
aan de vaststelling betreffende het voor het misdrijf vereiste bijzonder opzet. 

3. De valsheid in geschrifte, omschreven in de artikelen 193 en 196 Strafwet-
boek, vereist een geschrift dat enigermate tot bewijs strekt van datgene wat erin 
is opgenomen en vastgesteld, zodat het zich aan de openbare trouw opdringt. Dit 
laatste wil zeggen dat de overheid of de particulieren die er kennis van nemen of 
aan wie het wordt overgelegd, kunnen overtuigd worden van de waarachtigheid 
van de akte of het rechtsfeit in het geschrift vastgelegd of kunnen gerechtigd zijn 
daaraan geloof te hechten.

4.  De vaststelling  van  het  bestreden  arrest  dat  de gepleegde  valsheid  geen 
determinerende factor was bij de vorming van de overtuiging van de regularisa-
tiecommissie,  doet  geen  afbreuk  aan  de  vaststelling  dat  de  valse  attesten  of 
geschreven verklaringen enigermate als bewijs konden dienen. 

5.  Voor het  overige doet  het middel niet  anders dan elke zinsnede van het 
bestreden arrest betreffende de eiser eenvoudig tegenspreken. Met de redenen die 
het arrest  bevat, beantwoordt  het evenwel eisers verweer en verantwoordt  het 
zijn beslissing naar recht.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Eerste middel van de eiseres
Eerste onderdeel
6. De bewijsstukken die een aanvrager volgens het artikel 9 van de wet van 22 

december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde catego-
rieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk moet over-
leggen aan de regularisatiecommissie, zijn geen geschriften die slechts bewijs-
waarde hebben nadat ze door die commissie worden aanvaard. 

Het onderdeel dat aanvaarding en beoordeling verwart, faalt naar recht.
Tweede onderdeel
7. De strafbare valsheid in geschrifte vereist volgens het artikel 193 Strafwet-

boek een bijzonder opzet, dit is een bedrieglijk opzet,  of een oogmerk om te 
schaden. 

De eventuele goede beweegredenen van een dader, of zoals hier zijn handelen 
uit humanitaire reden, nemen het misdrijf niet weg.
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Het onderdeel dat bijzonder opzet en beweegreden verwart, faalt naar recht.
(...)
Ambtshalve onderzoek van beslissing op de strafvordering
9. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Z. Miskovic, Tongeren en I. Flachet, Brussel.  

Nr. 217

2° KAMER - 18 april 2006

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - TERUGGAVE - 
ZAKEN DIE AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ TOEBEHOREN - ZAKEN DIE NIET AAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ TOEBEHOREN

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - WEGENS EEN ZELFDE MISDRIJF VEROORDEELDE PERSONEN - 
HOOFDELIJKHEID - VRIJSTELLING - MOTIVERINGSPLICHT - DRAAGWIJDTE

1º  Artikel  43bis,  derde lid,  Strafwetboek dat  bepaalt  dat  ingeval  de  verbeurdverklaarde 
zaken aan de burgerlijke partij  toebehoren, zij  aan haar zullen worden teruggegeven,  
evenals de zaken waarvan de rechter de verbeurdverklaring heeft uitgesproken omwille  
van het feit dat zij goederen en waarden vormen die door de veroordeelde in de plaats  
zijn  gesteld  van  de  zaken  die  toebehoren  aan  de  burgerlijke  partij  of  omdat  zij  het  
equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit artikel, impliceert 
dat  verbeurdverklaarde zaken die  niet  aan de burgerlijke  partij  toebehoren haar  niet  
kunnen worden toegewezen. (Artt. 43bis, tweede en derde lid, en 44, Sw.)

2º Artikel 50, Strafwetboek, dat bepaalt dat alle wegens een zelfde misdrijf veroordeelde 
personen hoofdelijk  gehouden zijn  tot  teruggave en schadevergoeding en ook dat  ze 
hoofdelijk gehouden zijn tot de kosten wanneer zij door een zelfde vonnis of arrest zijn 
veroordeeld, maar dat de rechter alle veroordeelden of enige van hen kan vrijstellen van 
de  hoofdelijkheid  mits  hij  de  redenen  van  de  vrijstelling  opgeeft  en  het  door  ieder 
persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt, vereist niet dat de rechter de redenen 
vermeldt waarom hij de wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen of enige van 
hen niet vrijstelt van de hoofdelijkheid. (Art. 50, Sw.; 162 en 176, Sv.)

(S. e.a. T. STAD GENT, vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en Schepenen)

ARREST

(A.R. P.06.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Gent, correctionele kamer, van 21 november 2005.

De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 
aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel 
(...)
Derde middel
5. Het bestreden arrest, dat ter zake de redenen van het beroepen vonnis over-

neemt, motiveert hierdoor waarom het artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek hier 
niet toepasselijk kan zijn.

Het middel mist in zoverre feitelijke grondslag.
6. Het artikel 43bis, derde lid, Strafwetboek bepaalt dat ingeval de verbeurd-

verklaarde zaken aan de burgerlijke partij toebehoren, zij aan haar zullen worden 
teruggegeven. De verbeurdverklaarde zaken zullen haar eveneens worden toege-
wezen ingeval de rechter de verbeurdverklaring uitgesproken heeft omwille van 
het  feit  dat  zij  goederen  en waarden  vormen die door de veroordeelde  in de 
plaats gesteld zijn van de zaken die toebehoren aan de burgerlijke partij of omdat 
zij het equivalent vormen van zulke zaken in de zin van het tweede lid van dit 
artikel.

De vermelde wetsbepaling voorziet  enkel  in de teruggave van verbeurdver-
klaarde  zaken  die  aan  de  burgerlijke  partij  toebehoren.  Verbeurdverklaarde 
zaken die haar niet toebehoren kunnen haar niet worden toegewezen.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
Vierde middel 
7. Volgens het artikel  50 Strafwetboek zijn alle wegens een zelfde misdrijf 

veroordeelde personen hoofdelijk gehouden tot teruggave en schadevergoeding 
en zijn ze hoofdelijk gehouden tot de kosten, wanneer zij door een zelfde vonnis 
of arrest zijn veroordeeld, maar kan de rechter alle veroordeelden of enige van 
hen  vrijstellen  van de  hoofdelijkheid,  mits  hij  de  redenen  van  de  vrijstelling 
opgeeft en het door ieder persoonlijk te dragen aandeel in de kosten bepaalt. 

Deze wetsbepaling vereist niet dat de rechter de redenen vermeldt waarom hij 
de wegens een zelfde misdrijf veroordeelde personen of enige van hen niet vrij-
stelt van de hoofdelijkheid.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. L. Ryckaert, Gent.  

Nr. 218

2° KAMER - 18 april 2006

BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ — TERBESCHIKKINGSTELLING 
VAN DE REGERING - MINISTERIEEL BESLUIT - INTERNERING - VERZOEKSCHRIFT - 
RAADKAMER - TERMIJN BINNEN DEWELKE UITSPRAAK MOET WORDEN GEDAAN - VERLENGING

Artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering dat bepaalt dat wanneer de wettelijke  
termijn om een proceshandeling in  strafzaken te verrichten,  eindigt  op een zaterdag,  
zondag of op een andere wettelijke feestdag, hij  wordt  verlengd tot  de eerstvolgende 
werkdag,  is  niet  toepasselijk  op  de  termijn  bepaald  in  artikel  25ter,  vijfde,  zesde en 
zevende lid,  Wet Bescherming Maatschappij  binnen dewelke de raadkamer uitspraak 
moet  doen  over  de  aanvraag  van  een  ter  beschikking  van  de  regering  gestelde  
veroordeelde die opkomt tegen de beslissing van de minister die zijn internering gelast  
op grond van artikel 25bis, Wet Bescherming Maatschappij.  (Artt. 644, eerste lid, Sv.; 
25bis en 25ter, Wet Bescherming Maatschappij 1930)

(H.)

ARREST

(A.R. P.06.0406.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 maart 2006.
De eiser stelt geen middelen voor.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij arrest  van het Hof van Beroep te Gent van 26 juni 2000 werd de eiser 

veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van zes jaar en werd hij, na afloop van 
zijn straf, ter beschikking van de Regering gesteld gedurende tien jaar.

Bij ministerieel besluit van 16 december 2005 dat op 11 januari 2006 aan de 
eiser  werd  betekend,  werd  bevolen dat  de eiser  na afloop van zijn  vrijheids-
straffen wordt geïnterneerd op basis van artikel 25bis Wet Bescherming Maat-
schappij.

Door de eiser werd bij verzoekschrift overeenkomstig artikel 25ter, eerste lid, 
Wet Bescherming Maatschappij, neergelegd ter griffie van de raadkamer van de 
rechtbank van eerste aanleg te Gent op 25 januari 2006, opgekomen tegen het 
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ministerieel besluit dat zijn internering gelastte.
Dit  verzoek  werd  bij  beschikking  van  de  raadkamer  van  27  februari  2006 

ongegrond verklaard.
Het hoger beroep dat door de eiser op 28 februari 2006 tegen deze beschikking 

werd  ingesteld,  werd  door  het  bestreden  arrest  ontvankelijk  maar  ongegrond 
verklaard.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Ingevolge artikel  438 Wetboek van Strafvordering is  in strafzaken  in de 

regel een tweede cassatieberoep tegen dezelfde beslissing niet ontvankelijk.
Daar tegen het arrest reeds op dezelfde datum cassatieberoep werd ingesteld, is 

het tweede cassatieberoep van 10 maart 2006 niet ontvankelijk.
Ambtshalve aangevoerd middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 644 Wetboek van Strafvordering;
- artikel 25ter, vijfde, zesde en zevende lid, van de wet van 9 april 1930 tot 

bescherming van de maatschappij  tegen abnormalen,  gewoontemisdadigers  en 
plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten.

2.  Artikel  25ter,  vijfde  lid,  Wet  Bescherming  Maatschappij  bepaalt  dat  de 
raadkamer uitspraak doet  binnen de maand na de indiening van de aanvraag, 
bepaald in artikel 25ter, eerste lid, van voornoemde wet, na de aanvrager en zijn 
raadsman alsook het openbaar ministerie te hebben gehoord.

Het  zesde  lid  van  dit  artikel  bepaalt  dat,  indien  de  raadkamer  binnen  de 
gestelde termijn geen uitspraak heeft  gedaan,  de betrokkene in vrijheid wordt 
gesteld. Oordeelt de raadkamer echter dat zij niet over alle gegevens beschikt om 
te kunnen beslissen, dan stelt  zij  dit  vast  in een beschikking en verzoekt het 
openbaar  ministerie  of de betrokkene  aanvullende inlichtingen  te verschaffen. 
Deze beschikking brengt van rechtswege verlenging mee met twee weken van de 
termijn bepaald in het vijfde lid.

Het zevende lid van dit artikel bepaalt dat de termijn waarbinnen de raadkamer 
uitspraak moet doen, geschorst wordt tijdens de duur van het uitstel, verleend op 
verzoek van de eiser of zijn raadsman.

Het artikel 644, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat wanneer de 
wettelijke termijn om een proceshandeling in strafzaken te verrichten, eindigt op 
een  zaterdag,  op een  zondag  of  op een  andere  wettelijke feestdag,  hij  wordt 
verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 

3. Dit artikel is niet toepasselijk op de termijn voor de uitspraak bepaald in 
artikel 25ter, vijfde, zesde en zevende lid, Wet Bescherming Maatschappij.

4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de eiser op 25 januari 2006 zijn aanvraag ter griffie heeft neergelegd; 
- de raadkamer geen beschikking heeft genomen waarbij zij heeft vastgesteld 
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dat zij niet over alle gegevens beschikte om te beslissen;
- de eiser of zijn raadsman geen verzoek tot uitstel van de behandeling van de 

aanvraag heeft ingediend;
- de raadkamer eerst op maandag 27 februari 2006 uitspraak heeft gedaan.
5. De raadkamer oordeelt  dat  op 27 februari  2006 nog tijdig uitspraak kon 

worden gedaan omdat "de berekening van de termijn van (één)  maand echter 
dient te gebeuren overeenkomstig (artikel) 644 (Wetboek van Strafvordering), 
dat algemeen de termijn verlengt wanneer die eindigt op een zaterdag, zondag of 
andere wettige feestdag; dat dit artikel een algemene draagwijdte heeft en inzon-
derheid  geldt  voor  deze  procedurehandelingen  die  op  de  griffie  moeten 
gebeuren."

6. Het bestreden arrest oordeelt met overname van de beweegredenen, aange-
haald in de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie, die stelt dat de 
beschikking  van  de  raadkamer  van  27  februari  2006  om  de  erin  vermelde 
motieven wettig was, dat deze laatste beschikking moet worden bevestigd.

7. Aldus schendt het bestreden arrest de vermelde wetsbepalingen.
Dictum

Het Hof,

Verwerpt het tweede cassatieberoep.

Vernietigt het bestreden arrest.

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

Veroordeelt  de eiser tot de kosten van het tweede cassatieberoep en laat de 
overige kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond tot verwijzing is.

18 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h.Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. J. Bruyndonckx, Dendermonde.  

Nr. 219

2° KAMER - 19 april 2006

1º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - ARBEIDSONGEVAL - 
VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - 
REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - 
INDEPLAATSSTELLING - OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING

2º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN 
ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - REGRESVORDERING VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - INDEPLAATSSTELLING - 
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OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING - COMPENSATOIRE INTEREST

3º INTERESTEN — COMPENSATOIRE INTERESTEN - ARBEIDSONGEVAL - 
VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - 
REGRESVORDERING VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - 
INDEPLAATSSTELLING - OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING - COMPENSATOIRE INTERESTEN - 
TIJDSTIP WAAROP DIE BEGINT TE LOPEN

4º ARBEIDSONGEVAL — VERZEKERING - ONGEVAL VEROORZAAKT DOOR EEN 
ONRECHTMATIGE DAAD VAN EEN DERDE - REGRESVORDERING VAN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE DERDE - INDEPLAATSSTELLING - 
OMVANG VAN DE SCHADELOOSSTELLING - COMPENSATOIRE INTERESTEN - TIJDSTIP WAAROP DIE 
BEGINT TE LOPEN

1º en 2°  De schuldvordering van de getroffene of zijn rechthebbenden tegen degene die  
aansprakelijk is voor het arbeidsongeval, komt krachtens art. 47 Arbeidsongevallenwet,  
ten goede aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle bestanddelen en toebehoren die  
de  schadeloosgestelde  schuldeiser  kon  aanvoeren;  die  verzekeraar  kan  bijgevolg 
aanspraak maken op compensatoire interest in zoverre de getroffene zelf voornoemde 
interest op de naar gemeen recht geraamde schadeloosstelling kon krijgen en het aldus  
gevorderde bedrag die schadeloosstelling, met inbegrip van de compensatoire interest,  
niet overschrijdt1. 

3º en 4° De interest die aan de gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar verschuldigd 
is op het bedrag van de schadeloosstelling die hij heeft betaald en op het kapitaal dat de 
maandelijkse uitkering vertegenwoordigt of de rente die hij heeft samengesteld, kan niet 
beginnen te lopen vóór de dag van de uitbetaling van de voormelde schadeloosstelling 
en die waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, d.i. vóór de indeplaatsstelling2.

(AXA BELGIUM nv T. GENERALI BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.0525.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  vonnis,  op  8  maart  2005 in  hoger 

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Bergen. 
Eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Eiseres  heeft  in  haar  hoedanigheid  van  arbeidsongevallenverzekeraar  de 

getroffene  schadeloos  gesteld  voor  een  verkeersongeval  waarvoor  een  verze-
kerde van verweerster volgens de bewoordingen van een vonnis, dat thans een 
eindvonnis geworden is, als enige aansprakelijk verklaard is.

In haar hoedanigheid van in de rechten van die getroffene gesubrogeerde partij 
heeft zij van verweerster de terugbetaling gevorderd van de door haar uitbetaalde 
vergoedingen en van het door haar samengestelde kapitaal, dat overeenkomt met 

1 Cass., 15 april 2004, AR C.01.0417.N, nr 197. 
2 Ibid.
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de rente.
De partijen gingen akkoord met het bedrag dat uit dien hoofde in hoofdsom 

verschuldigd was aan eiseres, doch niet met de berekening van de door verweer-
ster op dat bedrag verschuldigde compensatoire interest.

Het  beroepen  vonnis  heeft  aan  eiseres  onder  andere  compensatoire  interest 
toegekend op het bedrag van het kapitaal dat zij heeft samengesteld met het oog 
op de schadeloosstelling van de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getrof-
fene, en het heeft daarbij de aanvangsdatum van die interest bepaald op 1 januari 
1996, dag van de consolidatie.

Het bestreden vonnis, dat die beslissing op dat punt wijzigt, kent die interest 
aan eiseres toe met ingang van 13 juli 2001, dag waarop zij dat kapitaal heeft 
samengesteld. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Ingevolge de bij artikel 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 

bepaalde subrogatie, gaat de schuldvordering van de getroffene of diens recht-
hebbenden  tegen  de  voor  het  arbeidsongeval  aansprakelijke  persoon  uit  hun 
vermogen over naar dat van de verzekeraar, tot beloop van de door de verzeke-
raar uitbetaalde vergoedingen en van het kapitaal, dat overeenkomt met de door 
hem verschuldigde jaarlijkse vergoeding of rente.

Daaruit volgt dat voornoemde schuldvordering ten goede komt aan de gesub-
rogeerde  verzekeraar  met  alle  elementen  en  toebehoren  die  de  schadeloos 
gestelde  schuldeiser  kon  aanvoeren  en  dat  de  gesubrogeerde  verzekeraar  dus 
aanspraak  kan maken op compensatoire  interest  in zoverre de getroffene  zelf 
voornoemde interest op de naar gemeen recht geraamde vergoeding kon krijgen 
en het aldus gevorderde bedrag die vergoeding, met inbegrip van de compensa-
toire interest, niet overschrijdt.

De  interest  die  aan  de  verzekeraar  verschuldigd  is  op  het  bedrag  van  de 
vergoedingen die hij heeft betaald en van het door haar samengestelde kapitaal 
dat overeenkomt met de maandelijkse uitkering of rente,  kan niet beginnen te 
lopen voor de dag van de uitbetaling van de voormelde vergoedingen en die 
waarop het voormelde kapitaal is samengesteld, dit is vóór de subrogatie.

Het middel dat betoogt dat die interest moet worden toegekend met ingang van 
de dag waarop de schade vaststaand en voor raming vatbaar is geworden, faalt 
naar recht.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt eiseres in de kosten.

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
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raal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Oosterbosch.  

Nr. 220

2° KAMER - 19 april 2006

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
OMVANG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
TEGENSTELBAARHEID AAN DE PARTIJEN

3º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
TEGENSTELBAARHEID AAN DERDEN

4º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING - GEZAG VAN GEWIJSDE - VERWEER DOOR DE BESLISSING VERWORPEN - 
TEGENSTELBAARHEID AAN EEN BEKLAAGDE DIE GEEN PARTIJ WAS IN DE ZAAK

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - SCHRIFTELIJK ANTWOORD OP DE CONCLUSIE VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE

1º en 2°  De onherroepelijke beslissingen op de strafvordering over de grond van de zaak,  
hebben gezag van gewijsde t.a.v. de partijen in het strafproces en voor de gegevens  
waarover die partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren; dat gezag van  
gewijsde omvat wat noodzakelijk en zeker door het strafgerecht is beslist, m.b.t. de feiten 
die de beklaagde zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de 
strafrechtelijke beslissing noodzakelijkerwijze steunt1. 

3º en 4° Het gezag van gewijsde in strafzaken belet niet dat de beklaagde die geen partij  
was in de vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlastegelegde feiten 
kan aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren dat verworpen werd 
door het vonnis waarin hij geen partij is2. 

5º Het Hof slaat geen acht op de "vervroegde pleitnota" die door een eiser is neergelegd 
buiten de termijn die bij art. 1107, tweede lid, Ger.W. is bepaald.

(B. e.a; T. A. e.a.)

Conclusie advocaat-generaal D. Vandermeersch:

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 oktober 2005 gewezen door het 
Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.

I. Feiten en voorafgaande rechtspleging.

De  eisers  zijn  mede-eigenaars  van  een  perceel  dat  in  Bertogne  in  het  kadaster  is 
opgenomen als, sectie A, nr. 573d.

1 Zie concl. O.M.
2 Ibid.
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Op 23 januari 1985 heeft het college van burgemeester en schepenen van de gemeente 
Bertogne eiser een bouwvergunning verleend voor een loods.

In weerwil van die vergunning, hebben de eisers op hun perceel een woning en twee 
loodsen opgetrokken.

Op 13 november 1989 wordt een proces-verbaal opgemaakt waarin de constructie van 
verschillende gebouwen wordt vastgesteld, in strijd met de voormelde vergunning.

Eiser  dient  een  aanvraag  in  tot  regularisatie  bij  het  college  van  burgemeester  en 
schepenen van de gemeente  Bertogne,  waarvan  het ontvangstbewijs  als datum 25 juli 
1990 vermeldt.

Bij  beslissing van 22 augustus  1990 verwerpt  het college die aanvraag,  waarbij  het 
verwijst naar het ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar die met name als volgt 
oordeelt: "Het betreft een aanvraag waarbij de werken reeds grotendeels zijn uitgevoerd, 
in overtreding met artikel 42 van het Waalse Wetboek, aangezien de ruwbouw reeds af 
is ... ".

Op 12  september  1990  gaat  eiser  in  beroep tegen  die  beslissing  bij  de  bestendige 
deputatie van de provincie Luxemburg. Dit beroep wordt bij beslissing van 8 november 
1990 verworpen.

Op  5  december  1990  stelt  eiser  beroep  in  tegen  dat  laatste  besluit  bij  de  Waalse 
Gewestregering. Hij stuurt bij aangetekend schrijven van 26 april 1991 de rappel die is 
bepaald bij  artikel  52,  §2,  vierde en vijfde  lid W.W.R.O.S.P.,  in de versie  die op dat 
tijdstip toepasselijk was. Bij besluit van 23 mei 1991 verwerpt de Regering het beroep van 
eiser. Van die beslissing wordt kennisgegeven bij aangetekend schrijven van vrijdag 24 
mei 1991, ontvangen op 27 mei 1991. Eiser voert aan dat de beslissing hem niet binnen de 
termijn van 30 dagen werd betekend, zodat hij wettelijk vrijgesteld is van de verplichting 
om houder te zijn van een bouwvergunning.

Ondertussen,  op  26  april  1990,  wordt  eiser  gedagvaard  om te  verschijnen  voor  de 
Correctionele  Rechtbank  te  Neufchâteau  om  zonder  schriftelijke  en  voorafgaande 
vergunning bouwwerken te hebben opgericht, te weten, een gebouw in hard materiaal dat 
als woning moet dienen, een loods van 12 x 8.2 meter met een naar twee kanten aflopend 
dak, en een loods van 23.7 x 10 meter met een langs één kant aflopend dak, en omdat hij 
die werkzaamheden heeft in stand gehouden.

Bij vonnis van 25 februari 1992 verklaart de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau 
de telastlegging bewezen, beveelt de opschorting van de uitspraak van de veroordeling en 
veroordeelt  eiser  tot  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  binnen  een 
termijn van één jaar, te rekenen vanaf de dag van de uitspraak van het vonnis en machtigt 
het  Waalse  Gewest,  bij  gebreke  daaraan  binnen  de  gestelde  termijn,  om  de 
werkzaamheden uit te voeren. Tegen dit vonnis werd geen hoger beroep ingesteld en het 
is dus definitief geworden.
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Het  vonnis  van  25  februari  1992  werd,  wat  het  herstel  van  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke  toestand betreft,  niet  tenuitvoergelegd;  blijkt  integendeel  dat eiser zijn 
loods heeft  uitgebreid en een terras heeft  aangelegd.  Een tweede proces-verbaal wordt 
opgemaakt op 7 juni 2001.

Op 5 december 2002 vraagt eiser een eenmalige vergunning aan bij het college van 
burgemeester  en  schepenen  van  de  gemeente  Bertogne.  Die  aanvraag  wordt  niet 
ontvankelijk verklaard. Eiser legt een tweede maal het dossier voor op 11 augustus 2003 
en zijn aanvraag wordt geweigerd bij beslissing van het college van 25 november 2003. 
Bij besluit van 20 februari 2004 verwerpt de bevoegde minister het beroep dat eiser bij de 
Regering  tegen  de  beslissing  van  het  college  had  ingesteld.  Een  beroep  tot 
nietigverklaring lijkt alsnog hangende te zijn bij de Raad Van State.

Intussen  worden  de  eisers  op  22  oktober  2002  gedagvaard  voor  de  Correctionele 
Rechtbank  te  Neufchâteau  wegens:  sinds  1985,  het  optrekken  en  instandhouden  van 
bouwwerken die niet conform zijn aan de vergunning van 23 januari 1985 (telastlegging 
I),  de  uitbreiding  van  een  loods  zonder  vergunning  en  de  instandhouding  van  dit 
bouwwerk  (telastlegging  II)  de  aanleg  van  een  terras  zonder  vergunning  en  de 
instandhouding ervan tot op de dag van de dagvaarding (telastlegging III).

Bij vonnis van 7 maart 2005 stelt de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau vast dat 
de strafvordering vervallen is voor de feiten van telastlegging I die betrekking hebben op 
het bouwen van de loods, verklaart  de telastlegging II en telastlegging I in zoverre die 
betrekking heeft op de instandhouding voor het tijdvak van 26 mei 1991 tot 22 oktober 
2002, tegen de eisers niet bewezen en, ten slotte, verklaart de telastlegging I wat betreft de 
instandhouding van de werkzaamheden van de loods voor het tijdvak dat loopt van 1985 
tot 25 mei 1991 alsook de telastlegging III,  bewezen. Het veroordeelt elke eiser tot een 
geldboete van 300 euro (gebracht op 446.20 euro) en houdt de beslissing aan over de 
herstelmaatregelen die de vrijwillig tussengekomen partij vordert alsook over de eis van 
de burgerlijke partijen.

 
De bestreden beslissing wijzigt die beslissing en verklaart de telastlegging I tegen eisers 

bewezen wat de instandhouding betreft van de litigieuze bouwwerken vanaf 25 februari 
1993  tot  op  de  dag  van  de  dagvaarding,  evenals  de  telastlegging  II  betreffende  de 
uitbreiding van de loods en de instandhouding ervan tot op de dag van de dagvaarding, 
alsook de telastlegging III. Zij veroordeelt elke beklaagde tot een geldboete van 500 euro 
(gebracht op 2.500 euro) en beveelt de eisers om de plaats in zijn oorspronkelijke staat te 
herstellen binnen een termijn van een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de beslissing 
kracht van gewijsde zal hebben gekregen, bij gebreke waarvan het bestuur ambtshalve 
daartoe  kan  overgaan.  Op burgerlijk  vlak  beveelt  zij  het  herstel  van  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke staat binnen de grenzen van hetgeen door de gevolmachtigde ambtenaar 
is gevorderd en zij beveelt de eisers om hoofdelijk aan ieder van de burgerlijke partijen 
5000 euro schadevergoeding te betalen.

II.Onderzoek van het cassatieberoep van de eerste eiser.

A.In  zoverre  het  cassatieberoep is gericht  tegen de beslissing op de strafrechtelijke 
veroordeling van eiser en tegen de beslissing waarbij hem bevolen wordt om de plaats in 
de oorspronkelijke staat te herstellen.
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Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewijsde in strafzaken en de schending van artikel 14, §7, van het Internationaal Verdrag 
inzake Burgerrechten en Politieke  Rechten,  opgemaakt  te New York op 19 december 
1966.

De eisers hadden voor de appelrechters aangevoerd dat de telastleggingen I en II niet 
bewezen waren, aangezien zij wettelijk waren vrijgesteld van de verplichting om houder 
te zijn van een bouwvergunning omdat de Waalse Regering, waarbij het beroep van eiser 
aanhangig was gemaakt,  zijn beslissing waarbij  de weigering werd bevestigd  niet  had 
kenbaar gemaakt binnen de termijn als bepaald bij artikel 52, §2, vijfde lid van het Waalse 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, zoals het destijds was 
gesteld.

De appelrechters verwerpen dit verweer door te verwijzen naar het eindvonnis van 25 
februari  1992,  waarin  de Correctionele  Rechtbank te  Neufchâteau  had geoordeeld dat 
eiser  ten  onrechte  ervan  uitging  dat  hij  houder  was  van  een  stilzwijgende 
bouwvergunning.

In  het  middel  verwijt  eiser  de  bestreden  beslissing  te  hebben  geoordeeld  dat  het 
eindvonnis  van  25  februari  1992  waarbij  beslist  werd  dat  eiser  niet  wettelijk  was 
vrijgesteld van de verplichting om houder te zijn van een bouwvergunning om de betwiste 
gebouwen op te trekken, gezag van gewijsde diende te verwerven erga omnes, terwijl de 
feiten  die  de  appelrechters  zijn  voorgelegd  nieuwe  feiten  betroffen  die  na  de 
eindbeslissing over de vroegere feiten zijn gepleegd.

In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen  die over de grond van de 
strafvordering uitspraak doen gezag van gewijsde3.

Het gezag van de onherroepelijke beslissingen over de grond in strafzaken strekt zich 
uit tot hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist, m.b.t. het bestaan van 
de aan de beklaagde ten laste gelegde feiten en rekening houdend met de redenen die de 
noodzakelijke grondslag van de beslissing in strafzaken uitmaken4.  Het bijwoord "zeker" 
slaat op wat de rechter daadwerkelijk heeft beslist. Het bijwoord "noodzakelijk" slaat op 
de  vaststellingen  die  de  strafrechter  diende  te  doen  om zijn  beslissing  naar  recht  te 
verantwoorden5.

Wegens het recht op een eerlijk proces, is dit gezag van gewijsde enkel van toepassing 
t.a.v.  diegenen  die  partij  waren  in  het  strafproces  en  t.a.v.  de  bestanddelen  van  de 
beslissing waartegen die partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren6.

Te  dezen  was  eiser  partij  in  het  strafproces  dat  resulteerde  in  het  vonnis  van  de 

3 Cass., 3 okt. 2001, Rev.dr.pén.crim., 2002, p. 337, noot G.-F. RANERI.
4 Cass., 22 sep. 1999, AR P.99.0555.F, A.C., nr. 478; Cass., 18 dec. 2003, T.Strafr., 2004, p. 283; 
Burg. Brussel, 5 nov. 1986, R.G.A.R., 1988, p. 1149, noot DEL CARRIL en LONDERS.
5 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 282.
6 Cass.,  17 juni 1991, A.C.,  1990-1991, nr.  537; J.  du JARDIN, "Les droits  de la  défense dans la 
jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003)", J.T., 2003, p. 620.
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correctionele  rechtbank  van  25  februari  1992  waarvan  het  gezag  van  onherroepelijk 
gewijsde op hem van toepassing is. In de loop van dit proces had eiser reeds aangevoerd 
dat  hij  wettelijk  vrijgesteld  was  van  de  verplichting  om  houder  te  zijn  van  een 
bouwvergunning.  De  correctionele  rechtbank  heeft  dit  verweer  verworpen  door  te 
oordelen dat de Waalse Gewestregering binnen de wettelijke termijnen van het besluit had 
kennisgegeven  en,  uitgaande  van  die  vaststelling,  de  telastlegging  van  het  optrekken 
zonder bouwvergunning van de woning en de twee loodsen en de instandhouding ervan, 
heeft bewezen verklaard.

Bijgevolg hebben de appelrechters terecht het verweer verworpen dat eiser andermaal 
voor hen aanvoerde, hierbij steunend op artikel 52, §2, vijfde lid, van het Waalse Wetboek 
van  Ruimtelijke  Ordening,  Stedenbouw en  Patrimonium,  door  te  verwijzen  naar  het 
eindvonnis van 25 februari 1992 waarin de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau had 
beslist  dat  eiser  onterecht  ervan  uitging  dat  hij  houder  was  van  een  stilzwijgende 
bouwvergunning.

Wat dat betreft dient ook te worden vermeld dat eiser voor de appelrechters zelf het 
gezag van gewijsde van het vonnis van 25 februari 1992 heeft aangevoerd teneinde de 
incriminatieperiode voor de telastlegging I ingekort te zien, waarbij hij aanvoerde dat zij 
zich niet meer hadden uit te spreken over de wettigheid van de bouwwerkzaamheden die 
het voorwerp uitmaakten van het vonnis van 25 februari 1992 en over de instandhouding 
ervan tot op de datum van de termijn die door het vonnis voor de afbraak was gesteld. De 
appelrechters,  die  daarin  de  redenering  van  de  eisers  volgden,  hebben  overigens 
geoordeeld  dat  de  telastlegging  I  alleen  nog  de  instandhouding  van  de  betwiste 
bouwwerken betrof, aangezien de incriminatieperiode zich uitstrekt van 25 februari 1993 
tot op de dag van de dagvaarding.

Het middel kan volgens mij niet worden aangenomen.

Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet gewezen.

B.In  zoverre  het  cassatieberoep  gericht  is  tegen  de  beslissingen  op  de  burgerlijke 
rechtsvorderingen.

Eiser voert geen afzonderlijk middel aan.

II Onderzoek van het cassatieberoep van eiseres.

A.In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiseres strafrechtelijk 
veroordeelt  en  tegen  de  beslissing  waarbij  haar  bevolen  wordt  de  plaats  in  de 
oorspronkelijke toestand te herstellen.

1° Wat de eventuele gronden van niet-ontvankelijkheid betreft.

In  zijn  memorie  van  antwoord  voert  de  eerste  verweerder  twee  gronden  van  niet-
ontvankelijkheid aan.
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Eerst  voert  hij  aan dat  het  bestreden arrest  eveneens  op een afzonderlijke  grond  is 
gebaseerd die, volgens hem, volstaat om de beslissing naar recht te verantwoorden zowel 
ten opzichte van de eerste als van de tweede verweerder. De eerste verweerder werpt wat 
dat betreft  op dat  de  bestreden beslissing,  zonder  op dat  punt  te  worden  bekritiseerd, 
eveneens  beslist  dat  "het  bovendien  niet  nutteloos  is  om  te  preciseren  dat  de 
"stilzwijgende  bouwvergunning"  eveneens  toepasselijk  was  op  de  reeds  uitgevoerde 
werkzaamheden,  in  zoverre  die  niet  geschiedden  met  schending  van  de  wettelijke  of 
reglementaire voorschriften (R.v.St., 3de k., nr. 18.123 van 1 april 1997); dat te dezen, de 
gebouwen van in het begin in strijd met de verleende vergunning zijn opgetrokken".

Die  grond  van  niet-ontvankelijkheid  kan  volgens  mij  niet  worden  aangenomen. 
Wanneer men aandachtig de bestreden beslissing leest, ligt de considerans in kwestie, in 
de lijn van de redenering van het hof van beroep, waardoor dit ertoe wordt gebracht te 
beslissen dat het gezag van gewijsde van het vonnis van 25 februari 1992 "geldt voor de 
litigieuze gebouwen waarover erga omnes werd beslist dat zij zonder vergunning waren 
opgetrokken en in stand gehouden".  Men kan bijgevolg die grond niet beschouwen als 
zijnde een afzonderlijke  grond  die  op zichzelf  de  bestreden beslissing naar  recht  kan 
verantwoorden.

In de tweede grond van niet-ontvankelijkheid stelt de eerste verweerder het Hof voor 
om de bekritiseerde grond te vervangen door een zuivere rechtsgrond op grond van de 
overweging dat bij gebrek aan afwijkende regels, de regels wat betreft de berekening van 
de termijnen die in het Gerechtelijk Wetboek zijn bepaald, eveneens van toepassing zijn 
op de administratieve beroepen in zake stedenbouw.

De kwestie  van berekening van de termijn die bij artikel  52, §2, vijfde lid, van het 
Waalse  Wetboek van  Ruimtelijke  Ordening,  Stedenbouw en Patrimonium,  is  bepaald, 
waarbinnen de Waalse Regering had moeten kennis geven van zijn besluit van 23 mei 
1991, werd opgeworpen tijdens het debat over de grond van de zaak, zowel in het kader 
van de rechtspleging die tot het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Neufchâteau 
van 25 februari 1992 heeft geleid, als in de loop van deze rechtspleging, in eerste aanleg 
en in hoger beroep. Zoals wij gezien hebben was het antwoord op die voorafgaande vraag 
doorslaggevend voor de beslissing of sommige litigieuze bouwwerken al dan niet met een 
vergunning zijn opgetrokken.

Welnu,  eiseres  verwijt  in  haar  memorie  de  appelrechters  precies  dat  zij  haar  de 
mogelijkheid  hebben  ontnomen  om  op  dit  punt  van  de  betwisting  haar  recht  van 
verdediging  uit  te  oefenen  omdat  de  bestreden  beslissing  oordeelt  dat  het  definitief 
geworden  vonnis  van  25  februari  1992  dit  punt,  ook  t.a.v.  haarzelf,  onherroepelijk 
beslecht.  Het  Hof  kan  volgens  mij,  door  een  in-de-plaats-stelling  van  rechtsgronden, 
eiseres dit debat niet ontzeggen, waarop zij, volgens mij, voor het bodemgerecht recht had 
(cfr. infra).

Ten slotte heb ik mij afgevraagd of er geen grond was om ambtshalve een grond van 
niet-ontvankelijkheid op te werpen die gebaseerd is op het beginsel  van de naar recht 
verantwoorde straf.
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De  bestreden  beslissing  verklaart  dat  de  telastlegging  II  de  uitbreiding  van  de 
opgerichte loods betreft en de instandhouding ervan tot op de dag van de dagvaarding en 
dat de telastlegging III daarentegen de aanleg zonder vergunning van een terras betreft.

Men  zou  kunnen  van  oordeel  zijn  dat  de  appelrechters  aldus  vaststellen  dat  de 
vervolgingen  op  grond  van  de  telastleggingen  II  en  III  niet  het  optrekken  van  de 
gebouwen  betreffen  waarvoor  een  aanvraag  van  25  juli  1990  tot  regularisatie  van  de 
bouwvergunning bestond (het optrekken van een als woning bedoeld gebouw en van twee 
loodsen  die  van  bij  de  aanvang  in  overtreding  van  de  aanvankelijke  vergunning  zijn 
opgetrokken),  hetgeen  op  25  februari  1985  werd  ingewilligd,  doch  in  hoofdorde  de 
uitbreiding ervan en de aanleg van een terras betroffen.

Er dient evenwel opgemerkt dat de eisers in hun appelconclusie (bladzijde 4) hadden 
aangevoerd dat  de werkzaamheden  die  aan één van  de loodsen na het vonnis  van 25 
februari  1992 zijn uitgevoerd,  tot  doel hadden het gebouw conform te maken met het 
dossier dat in het kader  van de aanvraag van 10 juli  1990 tot  het  verkrijgen van een 
stedenbouwkundige  vergunning  werd  ingediend.  Bovendien  steunen  de  appelrechters 
voor  hun beslissing dat de telastlegging II  jegens eiseres bewezen  is,  op het onwettig 
karakter van de basisconstructie die zonder vergunning is opgetrokken en oordelen zij dat 
"aangezien de constructie onwettig is, de uitbreiding ervan dit ipso facto is" en dat "de 
wederrechtelijke toestand wegens de eerste twee telastleggingen voor beide beklaagden 
geldt, in het licht van hetgeen hierboven werd uiteengezet". Bijgevolg lijkt mij de kwestie 
van het bestaan van een stilzwijgende vergunning,  die door eiseres wordt  aangevoerd, 
eveneens een weerslag te hebben op de grondslag van de telastlegging II.

Ten slotte ben ik van oordeel dat de straf niet naar recht verantwoord is, ook wat betreft 
de telastlegging III, met name de aanleg van een terras zonder vergunning, die weliswaar 
nergens werd betwist doch minder ernstig leek.

Alleszins, indien het Hof van oordeel zou zijn dat de straf, wat de telastleggingen II en/
of  III  betreft,  naar  recht  verantwoord  was,  gaat  dit  niet  op voor  de veroordeling van 
eiseres tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke toestand, hetgeen ruimer is dan de 
uitbreidingswerken en de werken aan het terras7.

Bijgevolg ben ik van oordeel dat  geen grond van niet-ontvankelijkheid  kan worden 
aangenomen.

2°De middelen.

De beide middelen voeren de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het 
gezag  van  gewijsde  in  strafzaken  aan  en  de  schending  van  artikel  14,  §7,  van  het 
Internationaal  Verdrag inzake  Burgerrechten  en Politieke  Rechten,  opgemaakt  te  New 
York op 19 december 1966. Het tweede middel steunt bovendien op de schending van 
artikel 6 E.V.R.M. en op de miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van eerbiediging 

7 Het Hof aanvaardt dat het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat weliswaar behoort tot de 
strafvordering, maar niettemin een maatregel van burgerlijke aard is, die mag bevolen worden bij 
afzonderlijke beslissing nadat over de schuld en de strafmaat werd beslist (Cass., 11 dec. 2001, AR 
P.00.0736.N, A.C., 2001, nr. 693).
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van het recht van verdediging.

In het eerste middel oefent eiseres kritiek op de bestreden beslissing omdat zij heeft 
geoordeeld dat het  eindvonnis  van 25 februari  1992 waarbij  was  beslist  dat  eiser niet 
wettelijk was vrijgesteld van de verplichting om houder te zijn van een vergunning om de 
betwiste gebouwen op te trekken die in het geding zijn, gezag van gewijsde erga omnes 
diende te verwerven, terwijl  de feiten die aan de appelrechters zijn voorgelegd nieuwe 
feiten betroffen die na de eindbeslissing over  de vroegere  feiten zijn gepleegd.  In  het 
tweede middel voert zij aan dat zij geen partij was in de zaak die tot het vonnis van 25 
februari  1992  heeft  geleid  en  dat  dit  vonnis  haar  bijgevolg  niet  kan  worden 
tegengeworpen zonder miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een 
eerlijk proces.

Het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van strafrechtelijk gewijsde erga omnes was 
tot het arrest van het Hof van 15 februari 1991 traditioneel aanvaard in ons recht8. Met dit 
arrest heeft het Hof de draagwijdte van het strafrechtelijk gezag van gewijsde aanzienlijk 
ingeperkt  door te beslissen dat het recht op een eerlijk proces dat is vastgelegd in het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens (art. 6, §1) de overhand krijgt op 
het gezag van het strafrechtelijk gewijsde erga omnes t.a.v. derden die geen partij waren 
in het strafproces9.

Conform  dit  arrest,  oordeelt  de  rechtspraak  dat  het  gezag  van  gewijsde  van 
onherroepelijke beslissingen over de grond in strafzaken, beperkt is tot hetgeen de rechter 
heeft beslist over een punt waarover betwisting bestond en tussen partijen tegenspraak is 
gevoerd en tot wat de noodzakelijke grondslag van zijn beslissing uitmaakt10.

Het  beginsel  van  het  gezag  van  gewijsde  is  bijgevolg  relatief  en  is  dus  niet  van 
toepassing  op  de  vervolgingen  die  zijn  ingesteld  tegen  de  mededaders  of  de 
medeplichtigen aan het misdrijf. De tweede rechter waarbij die vervolgingen aanhangig 
zijn gemaakt blijft volledig vrij en is niet gebonden door hetgeen in de eerste beslissing is 
bepaald11. Volgens die hypothese kan een veroordeling van de deelnemers niet gegrond 
zijn op het gezag van gewijsde van de eerste beslissing die de dader of de mededader van 
het misdrijf veroordeelt12.

Bijgevolg  hebben de appelrechters  ten onrechte  het  verweer  van  eiseres  verworpen 
door te oordelen dat het vonnis van 25 februari 1992 gezag van gewijsde erga omnes had 
en dat het haar kon worden tegengeworpen.

8 Cass., 15 feb. 1991, A.C., 1990-1991, nr. 322, R.W., 1991-1992, p. 15, concl. adv.-gen. D'HOORE, 
Rev.trim.dr.h.,  1992, p.  227, noot  M. FRANCHIMONT,  R.C.J.B.,  1992,  p.  5,  noot  F.  RIGAUX;  J.  VAN 
COMPERNOLLE en  G.  CLOSSET-MARCHAL,  "Examen  de  jurisprudence:  droit  judiciaire  (1985-1996)", 
R.C.J.B., 1997, pp. 532-535; J. du JARDIN, "Les droits de la défense dans la jurisprudence de la Cour 
de cassation (1990-2003)", J.T., 2003, p. 620
9 Cass., 14 juni 1996, AR C.94.0449.F, nr. 234.
10 Cass., 2 okt.  1997, AR C.94.0030.N, nr. 381; Cass., 18 dec. 2003, AR C.02.0465.N, nr. 659; 
Brussel, 12 dec. 2003, T.Strafr., 2004, p. 184.
11 H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Brussel, Die Keure, 2005, p. 236. 
Zie ook Cass., 8 april 1998, AR P.97.1692.F, nr. 195.
12 R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, p. 1022-1023.
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Het middel lijkt mij, wat dat betreft, gegrond.

De  vernietiging  moet,  volgens  mij,  worden  uitgebreid  tot  alle  beslissingen  van  de 
appelrechters  tegen  eiseres,  d.w.z.  de  beslissing  op  de  strafvordering  tegen  haar,  die 
waarbij haar het herstel van de plaats in de oorspronkelijke staat wordt opgelegd13 en de 
eindbeslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen tegen haar.

Ik  besluit,  bijgevolg,  tot  vernietiging  van  de  bestreden  beslissing  in  zoverre  die 
uitspraak  doet  over  de  tegen  eiseres  ingestelde  strafvordering  en  burgerlijke 
rechtsvorderingen en tot verwerping van het cassatieberoep van eiser. 

ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1547.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
De eisers voeren twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Het openbaar ministerie heeft een schriftelijke conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 15 maart 2006 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De beklaagde M. W. in het bestreden arrest, is dezelfde als eiseres M. W. zoals 

hierboven genoemd.
A. Over het cassatieberoep van eiser:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de strafrechtelijke veroorde-

ling van eiser en tegen de beslissing waarbij hem bevolen wordt om de plaats in 
de oorspronkelijke staat te herstellen:

Over het eerste middel :
Eiser heeft voor het hof van beroep aangevoerd dat de telastleggingen I en II 

die tegen hem zijn weerhouden, niet bewezen zijn aangezien hij wettelijk was 
vrijgesteld van de verplichting om houder te zijn van een bouwvergunning voor 
de instandhouding van de bestaande constructies.

Eiser heeft die vrijstelling afgeleid uit de omstandigheid dat de gewestrege-
ring, waarbij zijn beroep tegen de beslissing tot weigering door de bestendige 
deputatie is aanhangig gemaakt, zijn beslissing waarbij de weigering werd beves-
tigd kenbaar heeft gemaakt buiten de termijn als bepaald bij artikel 52, §2, vijfde 

13 Dat herstel in de oorspronkelijke toestand werd eiser reeds opgelegd bij vonnis van 25 februari 
1992 en wordt hem opnieuw opgelegd in de bestreden beslissing. Die beide beslissingen lijken mij 
evenwel  niet aan eiseres  te  kunnen worden tegengeworpen.  Het Hof oordeelt  wat  dat  betreft  dat 
wanneer de beslissing tot herstel in de oorspronkelijke toestand niet kan worden tegengeworpen aan 
een derde die geen partij was in het proces en wiens rechten door de maatregel worden geschaad, 
deze derdenverzet kan doen tegen de uitspraak die hem in zijn rechten benadeelt (Cass., 5 juni 2001, 
AR P.99.1489.N, A.C., nr. 333).
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lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patri-
monium, in de versie die op het ogenblik van de feiten toepasselijk was.

Het bestreden arrest verwerpt dit verweer met de vaststelling dat het optrekken 
van de betwiste gebouwen reeds het voorwerp had uitgemaakt van vervolgingen, 
dat  die  bij  vonnis  van  de  Correctionele  Rechtbank  te  Neufchâteau  van  25 
februari  1992  gegrond  werden  verklaard  en  dat  die  in  kracht  van  gewijsde 
gegane beslissing definitief  de exceptie  die wordt  aangevoerd  betreffende het 
bestaan van een "stilzwijgende bouwvergunning" heeft verworpen.

Het middel voert de miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het 
strafrechtelijk gewijsde en de schending van artikel 14, §7, van het Internationaal 
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten. Het voert in substantie aan 
dat de beslissing volgens welke eiser niet  was vrijgesteld,  niet  het  gezag van 
gewijsde heeft dat het arrest eraan toekent, vermits die beslissing andere feiten 
betreft dan die welke het voorwerp uitmaken van de actuele vervolgingen.

De  op  de  strafvordering  gewezen  onherroepelijke  beslissingen  ten  gronde 
hebben gezag van gewijsde.  Dat gezag strekt zich uit tot wat noodzakelijk en 
zeker door het strafgerecht is beslist, met betrekking tot de feiten die beklaagde 
zijn tenlastegelegd en rekening houdend met de gronden waarop de strafrechte-
lijke  beslissing  noodzakelijkerwijze  steunt.  Het  is  enkel  van  toepassing  ten 
aanzien van de partijen in  het  strafproces  en voor de gegevens  waarover  die 
partijen hun verweermiddelen hebben kunnen aanvoeren.

Het gezag van gewijsde strekt zich te dezen uit tot de schuldigverklaring in het 
vonnis van 25 februari 1992 in zake S. B., alsook op de redenen waarop deze is 
gegrond. De telastleggingen die op 25 februari 1992 zijn gevonnist betroffen het 
optrekken  en  de  instandhouding  van  drie  gebouwen  zonder  vergunning.  Die 
telastleggingen werden met name bewezen verklaard op grond dat, in tegenstel-
ling  tot  de  stelling  die  door  eiser  wordt  ontwikkeld,  de  gewestregering  hem 
binnen de wettelijke termijnen had kennisgegeven van zijn beslissing waarbij de 
weigering van de bouwvergunning wordt bevestigd.

Er is dus definitief gevonnist dat de door eiser aangevoerde vertraging in de 
kennisgeving hem geenszins vrijstelt van de verplichting om een bouwvergun-
ning te hebben voor het optrekken van drie gebouwen op zijn grond.

Uit  de  vermeldingen  van  het  arrest  blijkt  dat  de  huidige  vervolgingen  de 
instandhouding betreffen  van  de gebouwen die zonder  vergunning  zijn  opge-
trokken, hun verbouwing en uitbreiding.

Aangezien  de  kennisgeving  van  de  beslissing  van  de  gewestregering  die 
uitspraak heeft  gedaan over het  beroep van eiser regelmatig werd beschouwd 
krachtens  een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  beslissing,  kan  eiser  zich  niet 
beroepen op een stilzwijgende bouwvergunning om de instandhouding van de 
gebouwen die zonder vergunning zijn opgetrokken, hun verbouwing en uitbrei-
ding, te rechtvaardigen.

Aangezien de rechtbank op 25 februari heeft beslist dat de kennisgeving aan 
eiser niet laattijdig was, kon het hof van beroep niet beslissen dat ze dat wel was, 
zonder de eerste beslissing tegen te spreken en aldus het algemeen rechtsbeginsel 
van het strafrechtelijk gewijsde te miskennen.
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Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
De substantiêle of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen:
Eiser voert geen bijzonder middel aan.
B. Over het cassatieberoep van eiseres :
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die eiseres straf-

rechtelijk veroordeelt en tegen de beslissing waarbij haar bevolen wordt de plaats 
in de oorspronkelijke toestand te herstellen :

Over de eerste grond van niet-ontvankelijkheid die is afgeleid uit het gebrek 
aan belang van het tweede middel :

Het motief volgens welke de werkzaamheden van bij de aanvang in strijd met 
de verleende vergunning werden uitgevoerd, steunt met name op de waarde van 
vaststaande beslissing van het vonnis dat  het arrest  aan eiseres tegenstelt.  Dit 
motief is dus niet verschillend van dat welke zij bekritiseert.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Over de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die is afgeleid uit het gebrek 

aan belang van het tweede middel :
Uit  de  gezamenlijke  lezing  van  de  artikelen  1  en  2  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek volgt  dat de in dit wetboek gestelde regels,  buiten het in de tweede 
bepaling gemaakte voorbehoud, van toepassing zijn op alle rechtsplegingen voor 
de hoven en rechtbanken.

Artikel 53 van het Gerechtelijk Wetboek is niet van toepassing op de termijn 
van dertig dagen die bij het oude artikel 52, §5, van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedebouw en Patrimonium, is bepaald. De bepaling die 
deze termijn invoert  stelt  een straf  op het  verstrijken ervan zonder dat  zij  de 
verlenging ervan wegens bijzondere omstandigheden toestaat.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Over het tweede middel :
Het  gezag van gewijsde in strafzaken belet  niet  dat  de beklaagde  die geen 

partij was in de vroeger beslechte zaak, in een later strafproces de hem tenlaste-
gelegde feiten kan aanvechten en te zijnen gunste een verweer mag aanvoeren 
dat verworpen werd door het vonnis waarin hij geen partij is.

Teneinde het verweer dat door eiseres wordt aangevoerd te verwerpen, grondt 
het arrest zich op een vroegere beslissing in een zaak waar deze geen partij was. 
Het arrest vermeldt immers "dat het gezag van gewijsde geldt voor de litigieuze 
gebouwen waarover erga omnes werd beslist dat zij zonder vergunning waren 
opgetrokken en in stand gehouden".

Die grond verantwoordt de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvor-
dering niet naar recht.

In zoverre is het middel gegrond.
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2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtvorderingen:

De vernietiging, op het onbeperkte cassatieberoep van eiseres, van de beslis-
sing op de tegen haar ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging mee van 
de definitieve beslissingen op de tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen, die het gevolg zijn van de eerste beslissing.

Er is geen grond om acht te slaan op de "vervroegde pleitnota",  die op 22 
maart 2006 in naam van de eisers is neergelegd, dus buiten de termijn die bij 
artikel 1107, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de strafvorde-

ring en de burgerlijke rechtsvordering die tegen eiseres zijn ingesteld.
Verwerpt het cassatieberoep van eiser.
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt eiser in de kosten van zijn cassatieberoep.
Veroordeelt iedere verweerder in een zesde van de kosten van het cassatiebe-

roep van eiseres en laat het overige van de voormelde kosten ten laste van de 
Staat.

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

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. De Codt –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Oosterbosch en Simont.  

Nr. 221

2° KAMER - 19 april 2006

1º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING - BEGRIP

2º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - RECHTVAARDIGINGSGROND - 
WETTIGE VERDEDIGING - BEGRIP

3º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING - ONDERZOEK DOOR DE RECHTER - 
DRAAGWIJDTE

4º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - RECHTVAARDIGINGSGROND - 
WETTIGE VERDEDIGING - ONDERZOEK DOOR DE RECHTER - DRAAGWIJDTE

1º en 2°  Er is wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid verkeert om  
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een ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of  tegen een derde te 
ontwijken, anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een evenredige manier tegen 
die onrechtmatige aanval verweert1. 

3º en 4° Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, onderzoekt de rechter met name 
of de doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzakelijk 
was en of het in verhouding stond tot  de aanranding; hij  steunt aldus op de feitelijke  
omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de aangerande persoon redelijk  
kon en moest hebben2.

(F.G. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer. 
Eiser  voert  een  middel  aan in een  memorie waarvan  een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
Over het middel:
(...)
Eerste onderdeel:
In zoverre het onderdeel aanvoert "dat de door het arrest vermelde wettelijke 

bepalingen  niet  volstaan  [...]  om  alle  bestanddelen  van  het  misdrijf  te 
omschrijven dat [eiser] wordt ten laste gelegd", is het niet ontvankelijk bij gebrek 
aan nauwkeurigheid.

Naar  luid  van  artikel  416  van  het  Strafwetboek,  is  er  noch  misdaad,  noch 
wanbedrijf,  wanneer  de doodslag,  de verwondingen en slagen geboden waren 
door de ogenblikkelijke noodzaak van wettige verdediging van zichzelf of van 
een ander.

Er is dus wettige verdediging wanneer  iemand, die niet  in de mogelijkheid 
verkeert  om een ernstige en ogenblikkelijke aanranding tegen zijn persoon of 
tegen een derde te ontwijken anders dan door het misdrijf te plegen, zich op een 
evenredige manier tegen die onrechtmatige aanval verweert.

Wanneer  wettige  verdediging wordt  aangevoerd,  onderzoekt de rechter  met 
name of de doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit 
noodzakelijk was en of het in verhouding stond tot de aanranding. Hij steunt 
aldus op de feitelijke omstandigheden, rekening houdende met de reacties die de 

1 Zie concl. O.M. in Pas. 
2 Ibid.
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aangerande persoon redelijk kon en moest hebben.
In zoverre het onderdeel kritiek oefent op de onaantastbare beoordeling door 

de appelrechters of in zoverre het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke 
gegevens  vereist,  waarvoor  het  Hof  van Cassatie  niet  bevoegd is,  is  het  niet 
ontvankelijk.

Na te hebben vastgesteld dat niets toelaat te besluiten dat eiser onvermijdelijk 
had moeten gekwetst zijn bij het inslaan van de ruit van de deur van zijn voer-
tuig, oordeelt het arrest dat eiser "kon vluchten door de plaats te verlaten". Door 
aldus te oordelen dat hij "over een andere mogelijkheid beschikte om zichzelf en 
zijn medepassagiers te beschermen dan door de aantasting van de fysieke integri-
teit  [van  verweerder]",  verantwoorden  de  appelrechters  hun beslissing om de 
rechtvaardigingsgrond die door eiser is aangevoerd te verwerpen, naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Gueritte, Bergen.  

Nr. 222

2° KAMER - 19 april 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN - 
ADMINISTRATIEVE BESLISSING - VONNIS IN HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - GERECHTELIJK 
WETBOEK - TOEPASSING

2º SPORTWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN - ADMINISTRATIEVE 
BESLISSING - VONNIS IN HOGER BEROEP - VERZOEKSCHRIFT TOT CASSATIE - VORM - 
GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSING

1º  en  2°  Overeenkomstig  art.  31,  Wet  21  dec.  1998  betreffende  de  veiligheid  bij  
voetbalwedstrijden,  zijn  de  bepalingen  van  het  Ger.W.  van  toepassing  op  de 
buitengewone  rechtsmiddelen  tegen  een  vonnis  van  de  politierechtbank  of,  indien 
betrokkene minderjarig is, van de jeugdrechtbank, dat in hoger beroep uitspraak doet  
over de administratieve beslissing die in zake van de overtreder is genomen; hieruit volgt 
dat het verzoekschrift tot cassatie tegen een dergelijke beslissing door een advocaat bij  
het Hof van Cassatie moet ondertekend zijn. (Art. 1080, Ger.W.)
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(B. T. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0027.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, dat op 15 november 2005 door 

de Jeugdrechtbank te Doornik in hoger beroep is gewezen. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Overeenkomstig artikel 31, van de Wet van 21 december 1998 betreffende de 

veiligheid  bij  voetbalwedstrijden,  zijn  de  bepalingen  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek van toepassing op de buitengewone rechtsmiddelen tegen een vonnis 
van de politierechtbank of, indien betrokkene minderjarig is, van de jeugdrecht-
bank, dat in hoger beroep uitspraak doet over de administratieve beslissing die in 
zake van de overtreder is genomen.

Met toepassing van artikel 1080 van het voormelde wetboek moet het verzoek-
schrift tot cassatie tegen een beslissing van de jeugdrechtbank door een advocaat 
bij het Hof van Cassatie ondertekend zijn.

Het cassatieberoep dat zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van 
Cassatie wordt ingesteld, is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

  

Nr. 223

2° KAMER - 19 april 2006

1º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID 
- ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN PERSOONLIJKE ARBEID - BEGRIP

2º VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - ONGESCHIKTHEID TOT HET VERRICHTEN VAN 
PERSOONLIJKE ARBEID - BEGRIP

3º SLAGEN EN VERWONDINGEN. DODEN — OPZETTELIJK TOEBRENGEN 
VAN VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID 
- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEWIJS
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4º VERZACHTENDE EN VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN - OPZETTELIJK 
TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEWIJS

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN - VERZWARENDE OMSTANDIGHEID - 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BEWIJS

1º en 2° De ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, als bedoeld in art.  
399 Sw., bestaat in de ongeschiktheid voor het slachtoffer tot  het verrichten van een  
willekeurige  persoonlijke  arbeid;  die  verzwarende  omstandigheid  die  alleen  rekening 
houdt met de zwaarwichtigheid van de verwondingen, ongeacht de sociale status van het 
slachtoffer  of  zijn  gewoonlijke  en  professionele  arbeid,  wordt  toegepast  ook  als  het  
slachtoffer,  zoals te dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit  uitoefent en 
ongeacht de omvang van de ongeschiktheid1. 

3º, 4° en 5° Geen enkele wettelijke bepaling legt op dat een arbeidsongeschiktheid wordt  
bewezen  met  een  medisch  getuigschrift  of  een  deskundigenonderzoek,  zodat  de  
bodemrechter hierover op onaantastbare wijze beslist.

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0040.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
Eiser voert vier middelen aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het tweede middel:
Enerzijds bestaat de ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid, 

als bedoeld in artikel 399 van het Strafwetboek, in de ongeschiktheid voor het 
slachtoffer  tot  het  verrichten  van  een  willekeurige  persoonlijke  arbeid.  Die 
verzwarende omstandigheid die alleen rekening houdt met de zwaarwichtigheid 
van  de  verwondingen,  ongeacht  de  sociale  status  van  het  slachtoffer  of  zijn 
gewoonlijke  en  professionele  arbeid,  wordt  toegepast  ook als  het  slachtoffer, 
zoals te dezen een kind, geen enkele winstgevende activiteit uitoefent en onge-
acht de omvang van de ongeschiktheid.

Anderzijds legt geen enkele wettelijke bepaling op dat een arbeidsongeschikt-
heid wordt  bewezen met een medisch getuigschrift  of een deskundigenonder-
zoek, zodat de bodemrechter hierover op onaantastbare wijze beslist.

Door zich te baseren op de "aard van de verwondingen - inzonderheid met een 

1 Zie  R.P.D.B.,  deel VIII,  v° coups et blessures,  nr 97; A. DE NAUW,  Inleiding tot het bijzonder 
strafrecht, Mechelen, Kluwer, 2002, p. 142. 
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lemmet  toegebrachte  snijwonden"  en  de  "opeenvolgende  hospitalisaties  als 
gevolg van de opgelopen slagen en mishandelingen" van het slachtoffer dat op 
het ogenblik van de feiten jonger dan zestien was, heeft het hof van beroep naar 
recht kunnen beslissen dat de kwetsuren bij hem een tijdelijke ongeschiktheid tot 
het verrichten van persoonlijke arbeid hadden veroorzaakt.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten. 

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. A. Amici, Brussel.

Nr. 224

2° KAMER - 19 april 2006

1º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - GETUIGEN - VERHOOR - 
AFZONDERLIJKE GETUIGENVERKLARING - VERPLICHTING - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - HOF VAN ASSISEN - GETUIGENVERHOOR - 
AFZONDERLIJKE GETUIGENVERKLARING - VERPLICHTING - GEVOLG

3º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - HOF VAN ASSISEN - 
GETUIGENVERHOOR - AFZONDERLIJKE GETUIGENVERKLARING - VERPLICHTING - GEVOLG

1º, 2° en 3°  Aangezien de verplichting voor het hof van assisen om de getuigen ieder 
afzonderlijk  te  horen  niet  substantieel  is  en  evenmin  op  straffe  van  nietigheid  is  
voorgeschreven, kan met het oog op een goede rechtsbedeling en met eerbiediging van 
het recht van verdediging, van die regel worden afgeweken. (Art. 317, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0227.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2005 gewezen 

door het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen. 
Eiser  voert  een  middel  aan in een  memorie waarvan  een voor eensluidend 
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verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het middel:
Het middel is gericht tegen een arrest op tussengeschil van 20 december 2005, 

waarvan de onwettigheid de veroordeling zelf zou kunnen aantasten.
In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 319 en 326 van 

het Wetboek van Strafvordering, die hij alleen maar vermeldt, is het niet ontvan-
kelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Naar luid van artikel 317 van datzelfde wetboek, worden de getuigen ieder 
afzonderlijk gehoord, in de door de voorzitter bepaalde volgorde. Die verplich-
ting om de getuigen ieder afzonderlijk te horen is niet substantieel en evenmin op 
straffe van nietigheid voorgeschreven. Met het oog op een goede rechtsbedeling 
en met eerbiediging van het  recht van verdediging,  kan van die regel  worden 
afgeweken.

Enerzijds  vermeldt  het  arrest  op tussengeschil  "dat  in  tegenstelling tot  wat 
eiser beweert,  niet blijkt dat het gelijktijdig horen van de getuigen bij de jury 
verwarring zou kunnen veroorzaken,  vermits de psychiatrische en psychologi-
sche deskundigen in de chronologische volgorde van hun tussenkomsten zullen 
worden gehoord;  dat die werkwijze, van bij de aanvang van het verhoor,  een 
confrontatie mogelijk maakt tussen de standpunten van de deskundigen, waar-
door onnodig uitlopen van het debat vermeden wordt, wat wel degelijk verwar-
ring zou kunnen zaaien".

Anderzijds blijkt niet uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat 
eiser de mogelijkheid werd ontnomen om individueel, via de voorzitter, aan ieder 
van de getuigen die gezamenlijk werden gehoord, vragen te stellen die noodza-
kelijk worden geoordeeld om de waarheid aan het licht te brengen.

Door  aldus  niet  over  te  gaan  tot  afzonderlijke  verhoren  heeft  het  hof  van 
assisen noch het voormelde artikel 317 geschonden, noch het recht van verdedi-
ging en het recht op een eerlijk proces miskend.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal  –  Advocaten:  mrs.  A-M.  Verplaetse,  Doornik,  S.  Tounkara,  Doornik,  J.  Scalais, 
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Brussel en A. Château, Brussel.  

Nr. 225

2° KAMER - 19 april 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET 
RECHTSCOLLEGE - GEVOLG - NIETIGVERKLARING VAN HANDELINGEN

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN HET RECHTSCOLLEGE - GEWETTIGDE 
VERDENKING OMTRENT DE ONAFHANKELIJKHEID EN DE ONPARTIJDIGHEID - DRAAGWIJDTE

1º  Wanneer  het  Hof  een verzoek  tot  onttrekking  van een zaak  aan een rechtscollege  
wegens  gewettigde  verdenking  aanneemt,  kan  het  alle  eventuele  handelingen 
vernietigen van het gerecht waaraan het de zaak onttrekt. (Artt. 536 en 551, Sv.)

2º De onttrekking van een zaak aan een gerecht uitsluitend wegens gewettigde verdenking 
omtrent de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van zijn leden, houdt niet in dat zij die 
eigenschappen zouden ontberen.

(PROCUREUR DES KONINGS TE NAMEN.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0422.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift,  dat op de griffie van het Hof is ingekomen op 20 maart 

2006, heeft eiser gevraagd dat de zaak die het nummer 25.F1.1834/02 draagt in 
de notities van het parket van de procureur des Konings bij de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Namen en aanhangig is bij de vijftiende kamer van die recht-
bank,  wegens  gewettigde  verdenking  aan  dat  rechtscollege  zou  worden 
onttrokken. 

In zijn arrest van 22 maart 2006 heeft  het Hof gezegd dat het verzoek niet 
kennelijk onontvankelijk is. 

De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen en de met name 
genoemde leden van het rechtscollege hebben de bij artikel 545 van het Wetboek 
van Strafvordering voorgeschreven verklaring afgelegd. Die verklaring is op de 
griffie van het Hof ingekomen op 7 april 2006.

De niet verzoekende partij C. L. heeft op 10 april 2006 een conclusie neerge-
legd op die griffie. 

Op de terechtzitting van 19 april 2006 heeft raadsheer Sylviane Velu verslag 
uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Op het verzoek:
De procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen zet in 
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zijn  verzoek  uiteen  dat  de  voorzitter  van  genoemd  rechtscollege  hem op  de 
hoogte heeft gebracht van het feit dat "hij, nadat hij contact had opgenomen met 
ieder  lid  afzonderlijk  van  de  rechtbank  dat  alleen  zitting  mocht  houden,  het 
antwoord te horen kreeg dat niemand van hen het dossier [in voormelde zaak] 
wenste te behandelen wegens de persoonlijke banden die ze onderhielden met de 
personen die in deze zaak betrokken waren als inverdenkinggestelde, burgerlijke 
partij, getuige of gewone protagonist" en dat "hij in dezelfde situatie verkeerde".

Uit de door de voorzitter van de rechtbank in het kader van deze rechtspleging 
opgemaakte verklaring blijkt dat alle, met name genoemde leden van dat rechts-
college, met uitzondering van de met het onderzoek in de zaak belaste rechter, 
die geen advies heeft uitgebracht, de onttrekking wenselijk achten om de in het 
verzoek uiteengezette redenen.

In het licht van die gegevens moet worden aangenomen dat geen van de magi-
straten uit de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen zitting kan houden in de 
naar een correctionele rechtbank verwezen zaak, zonder daardoor bij de partijen 
of bij derden gewettigde verdenking te wekken omtrent zijn onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid.

De vordering dient te worden aangenomen en de zaak dient voor berechting 
naar een andere correctionele rechtbank te worden verwezen.

B. Op de vordering van de niet verzoekende partij C. L. : 
Ingeval  het verzoek tot onttrekking zou worden aangenomen, vordert C. L., 

beklaagde, subsidiair, dat met toepassing van de artikelen 536 en 551 van het 
Wetboek van Strafvordering, de op 21 september 2005 door de raadkamer van de 
Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Namen  gewezen  beschikking  op  dezelfde 
gronden zou worden vernietigd, in zoverre zij zijn verwijzing naar de correctio-
nele rechtbank heeft bevolen wegens de telastlegging van stalking.

Krachtens de artikelen 536 en 551 van dat wetboek, kan het Hof alle hande-
lingen vernietigen van het gerecht waaraan het de zaak onttrekt.

In casu houdt de onttrekking van de zaak aan de rechtbank op de hierboven 
aangegeven grond, die enkel bestaat in gewettigde verdenking omtrent de onaf-
hankelijkheid  en de  onpartijdigheid  van  zijn  leden,  niet  in  dat  zij  die  eigen-
schappen zouden ontberen.

Uit geen enkel  gegeven blijkt  dat de magistraat  die voormelde beschikking 
gewezen heeft, die eigenschappen zou hebben ontbeerd. C. L. geeft integendeel 
in zijn conclusie toe dat noch de voorzitter van de rechtbank noch hij zelf "ooit 
hebben getwijfeld aan de geschiktheid [met name van die magistraat] om [zijn] 
opdracht op een objectieve en onpartijdige wijze te vervullen".

Het verzoek kan bijgevolg niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Gelet op de artikelen 536, 542, tweede lid, en 551 van het Wetboek van Straf-

vordering.
Onttrekt de zaak die het nummer 25.F1.1834/02 draagt in de notities van het 



904 HOF VAN CASSATIE 19.4.06 - Nr. 225 

parket  van de procureur des Konings bij  de Rechtbank van Eerste  Aanleg te 
Namen en die aanhangig is bij de correctionele rechtbank van hetzelfde rechts-
college, aan dat gerecht.

Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel.
Verwerpt het verzoek tot vernietiging van de beschikking die op 21 september 

2005 in die zaak is gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Namen.

19 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal.  

Nr. 226

1° KAMER - 20 april 2006

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING DOOR 
ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD - TOEPASSELIJKE REGELS

2º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING 
TOT LEVENSONDERHOUD - TOEPASSELIJKE REGELS

3º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST - ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE 
TOESTEMMING - VOORAFGAANDE OVEREENKOMST - UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - 
TOEPASSELIJKE REGELS

4º OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
WIJZIGING - BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

5º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST - WIJZIGING - BEVOEGDHEID VAN DE 
RECHTER

6º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - UITVOERING TE GOEDER TROUW - NIEUWE EN NIET VOORZIENE 
OMSTANDIGHEDEN - GEVOLGEN - RECHTEN VAN DE SCHULDEISER

7º VERBINTENIS - VERBINTENIS UIT OVEREENKOMST - UITVOERING TE GOEDER TROUW - 
NIEUWE EN NIET VOORZIENE OMSTANDIGHEDEN - GEVOLGEN - RECHTEN VAN DE SCHULDEISER

1º, 2° en 3° De overeenkomst gesloten in het kader van een echtscheiding door onderlinge 
toestemming, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een uitkering 
tot  levensonderhoud, die geen wettelijke alimentatieschuld is, te betalen, is uitsluitend 
onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht1. (Art. 1288, 4°, Ger.W.)

4º en 5°  De rechter mag de inhoud van een overeenkomst niet uit billijkheidsoverwegingen 

1 Zie Cass.,  16 juni 2000 (voltallige  zitting),  AR C.96.0006.N, nr 374, met  concl.  van adv.-gen. 
DUBRULLE
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wijzigen2. (Art. 1134, B.W.)

6º en 7°  De regel van de uitvoering te goeder trouw van de overeenkomst impliceert niet  
dat de schuldeiser, wanneer nieuwe en door partijen bij het sluiten van de overeenkomst 
niet voorziene omstandigheden de uitvoering ervan voor de schuldenaar bemoeilijken, de 
betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen3. (Art. 1134, derde lid, B.W.)

(D. T. R.)

ARREST

(A.R. C.03.0084.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 10 oktober 2002 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1319, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 10 oktober 

1967, 1320 en 1322, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen beginsel inzake rechtsmisbruik;
- de artikelen 774, tweede lid, 1042, 1138, 2°, 1287, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de 

wet van 1 juli 1972 en in de versie van zowel vóór als na de wijzigingen door artikel 32 
van de wet van 14 mei 1981 en artikel 26 van de wet van 30 juni 1994 en 1288, zoals 
vervangen door artikel 2 van de wet van 1 juli 1972 en in de versie van zowel vóór als na 
de wijzigingen, vervangingen en invoegingen bij respectievelijk artikel 27 van de wet van 
30 juni 1994, artikel 17 van de wet van 13 april 1995 en artikel 11 van de wet van 20 mei 
1997, in het bijzonder 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de grenzen 
van het geschil te bepalen (het beschikkingsbeginsel);

- het algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen 
over niet gevorderde zaken;

- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
In het bestreden vonnis van 10 oktober 2002 doet de rechtbank van eerste aanleg het 

vonnis van de vrederechter teniet en opnieuw wijzende, zegt het bestreden vonnis voor 
recht dat de onderhoudsuitkering, met inbegrip van de bedongen vergoeding voor bewo-
ning, met ingang van 1 september 2000 wordt vastgesteld op 865,00 euro. Het bestreden 
vonnis zegt tevens voor recht dat het voormelde bedrag gekoppeld is aan de schomme-
lingen van de gezondheidsindex,  met  als basis het indexcijfer  van de maand augustus 
2000,  jaarlijks  aanpasbaar  in  september  en voor  het  eerst  per  1  september  2001.  Het 
veroordeelt de eiseres voorts tot de gedingkosten van de beide instanties.

Die beslissingen neemt de rechtbank van eerste aanleg op de volgende gronden: 

2 Zie Cass., 3 feb. 1950, Arr. Verbr., 1950, 355
3 Cass., 14 april 1994, AR 9625, nr 177.
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"5. Beoordeling:
5.1.  De onderhoudsuitkering die  in  de akte  voorafgaand  aan de echtscheiding door 

onderlinge toestemming (E.O.T.) tussen echtgenoten wordt opgenomen overeenkomstig 
artikel 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek dient niet als een wettelijke alimentatie-
schuld, maar  als een conventionele uitkering te worden gekwalificeerd.  Een dergelijke 
alimentatie volgt immers niet uit een wettelijke verplichting nu artikel 1288, 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek enkel bepaalt dat de echtgenoten het bedrag van de eventuele uitke-
ring tussen hen in een schriftelijke overeenkomst dienen vast te leggen. Bijgevolg kunnen 
de echtgenoten een onderhoudsuitkering bedingen,  doch daartoe bestaat geen verplich-
ting.

De overeenkomst omtrent de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten in het kader van 
een echtscheiding door onderlinge toestemming is uitsluitend onderworpen aan de regels 
betreffende de overeenkomsten (Cass., 21 juni 1991, Rev. Trim. Dr. Fam., 1987, 430). De 
fundamentele  regel  van  artikel  1134  van  het  Burgerlijk  Wetboek  dat  voorziet  dat  de 
wettig  aangegane  overeenkomst  de  partijen  tot  wet  strekt,  kan  niet  eenzijdig  worden 
gewijzigd en dient te goeder trouw te worden uitgevoerd, is van toepassing.

5.2. De principes van de wilsautonomie en de onherroepelijkheid van rechtsgeldig afge-
sloten  overeenkomsten  zijn  evenwel  niet  immuun  voor  de  eisen  van  redelijkheid  en 
billijkheid. De regel kan niet worden verheven tot een dogma en het gebod van de goede 
trouw aan het gegeven woord mag niet dienen als een vrijbrief voor onredelijk gedrag.

Ofschoon rechtszekerheid contractuele stabiliteit vereist, wordt er in dit verband door 
meerdere auteurs op gewezen dat zulks een zaak is van de beide contractanten en aldus in 
ruime mate afhangt van de instandhouding van de objectieve voorwaarden die de totstand-
koming van de overeenkomst hebben beheerst.

De contractpraktijk bevestigt dat overeenkomsten niet mogen losgekoppeld worden van 
de sociaal-economische context waarin zij werden gesloten en die ook de bindende kracht 
ervan rechtvaardigt.  Partijen zijn slechts gehouden tot hetgeen zij, gegeven de concrete 
sociale context, naar redelijkheid en billijkheid van elkaar mochten verwachten, en niet 
noodzakelijk  tot  hetgeen  zij  subjectief  hebben  gewild  (Alain  Verbeke:  "De  bindende 
kracht  van de overeenkomst  over  de onderhoudsuitkering tussen echtgenoten bij  echt-
scheiding door onderlinge toestemming",  T. Not., 1992, p. 262 nr. 13 in fine). Bij een 
essentiële wijziging van dit sociaal-economisch kader is de ratio legis van de 'pacta sunt 
servanda'-regel niet meer voorhanden en wordt de partijautonomie, noch de rechtszeker-
heid geweld aangedaan indien het contract wordt aangepast aan de gewijzigde omstandig-
heden (Joan Dubaere: 'Een brug over troebel water', R.W. 1988-89, 1417 e.v.).

5.3.  Bij  onvoorzienbare  omstandigheden  dient  de  vraag  te  worden  gesteld  wat  de 
partijen op het vlak van de uitvoering van de overeenkomst  mogen verwachten.  Naar 
geldend recht kan zowel de oplossing als de juridische fundering van de imprevisieleer 
gevonden worden in de vereiste van de goede trouw, zoals bepaald bij artikel 1134, derde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek. Zowel in de rechtspraak als in de rechtsleer wordt aange-
nomen dat de goede trouw niet louter een interpretatieregel is, maar ook een gedragsregel 
formuleert en dat aan de 'goede trouw'-vereiste een beperkende en derogerende werking 
dient te worden verleend, waardoor het de rechter in bepaalde gevallen toekomt regule-
rend op te treden. Deze beperkende werking van de goede trouw mag niet voorgesteld 
worden als een onwettige inbreuk op de partijautonomie. Niet de rechter eigent zich hier 
immers de bevoegdheid toe de contractinhoud te wijzigen,  maar de toepassing van het 
objectieve recht - waarvan de goede trouw deel uitmaakt - leidt tot een wijziging van de 
contractuele rechten en verplichtingen (Joan Dubaere, o.c., p. 1422 nr. 17; F. Baert: 'De 
goede trouw bij de uitvoering van overeenkomsten', R. W. 1956-57, 508).

De beperkende werking van deze objectieve goede trouw laat de rechter derhalve toe 
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vorderingsrechten  te  beperken  indien  zij  onverenigbaar  worden  geacht  hetzij  met  het 
gedrag van een normaal voorzichtig en redelijk schuldeiser, hetzij met de gedragsregel in 
functie van de actuele feitelijke omstandigheden, de actuele maatschappelijke behoeften 
en waardeoordelen, had moeten worden nageleefd. Ook de overeenkomst over de onder-
houdsuitkering  tussen  echtgenoten  na  E.O.T.  kan  op  deze  wijze  beperkt  worden.  De 
objectieve  norm  van  de  goede  trouw  kan  onder  bepaalde  omstandigheden  met  zich 
meebrengen  dat  de  rechter  de overeenkomst  zo uitlegt  dat  het  onbetamelijk  is  om de 
alimentatie in alle situaties onverkort op te vorderen en dat dit niet de bedoeling kan zijn 
geweest van de echtgenoten ten tijde van de redactie van de overeenkomst (Caroline Jonc-
kers: "De onwijzigbaarheid van de uitkering tussen 'echtgenoten na E.O.T.: vaststaand feit 
of verleden tijd ?', A. J. T., " 2001-02, p. 60).

5.4. ln casu beroept (de verweerder) zich op de imprevisieleer omwille van de totstand-
koming van diverse wetten en onvoorzienbare omstandigheden die een onmiddellijke en 
belangrijke impact hadden op zijn inkomen.

Naar het oordeel van de rechtbank vormen de door (de verweerder) ingeroepen wet 
Maisnil, de crisisbelasting die naderhand werd geheven op zijn inkomen, de koninklijke 
besluiten uit hoofde waarvan twee spilindexen werden overgeslagen, de invoering van de 
gezondheidsindex, de overplaatsing van (de verweerder) naar Duitsland waardoor hij zijn 
privé-cliënteel diende prijs te geven (met het verlies van alle daaraan verbonden pecuni-
aire en fiscale voordelen tot gevolg), alsmede het verlies van de verdiensten uit schoolon-
derzoek ingevolge de herstructurering van het PMS, onbetwistbaar factoren die geen van 
de partijen bij het afsluiten van de onderliggende overeenkomst in 1977 redelijkerwijze 
kon voorzien en waarmede in illo tempore per definitie evenmin rekening kon worden 
gehouden bij de begroting van de onderhoudsuitkering ten voordele van (eiseres). Al deze 
omstandigheden hebben onbetwistbaar - rechtstreeks of onrechtstreeks, in mindere of in 
meerdere mate en indien niet afzonderlijk dan in elk geval gezamenlijk - een relevante 
impact gehad op de evolutie van het inkomen van (verweerder) en kunnen als dusdanig 
bezwaarlijk worden gerekend tot de normale risico's van het gesloten contract.

5.5. Teneinde een zinvolle vergelijking te kunnen maken inzake de verhouding tussen 
de inkomsten van (de verweerder) en de onderhoudsbijdragen ten gunste van (de eiseres) 
dient  de  periode in  rekening te  worden  gebracht  gedurende  dewelke  (de verweerder), 
behoudens zijn wedde als militair, tevens inkomsten genoot uit hoofde van de uitoefening 
van het vrij beroep van dokter. Het is immers in functie van deze feitelijke situatie dat de 
onderhoudsbijdrage ten voordele van (de eiseres) in 1977 door de partijen werd vastge-
steld. Hierbij dient tevens rekening te worden gehouden met het voordeel in natura in 
hoofde  van  (de  eiseres)  inzake  de  kosteloze  bewoning  van  het  eigen  goed  van  (de 
verweerder), dat door de partijen uitdrukkelijk werd bedongen doch pas in 1991 cijfer-
matig concreet werd begroot op 13.500 BEF (334,66 euro) per maand. Uit de voorhanden 
zijnde aanslagbiljetten in de personenbelasting van (de verweerder) (inkomsten 1983 tot 
en met 1987) kan worden opgemaakt dat de onderhoudsbijdrage alsdan ongeveer 30 pct. 
bedroeg van zijn toenmalig inkomen.

Actueel  geniet  (de  verweerder)  maandelijks  een  rustpensioen  van  94.765  BEF 
(2.349,16  euro),  meer  een  vergoeding  als  werkend  vennoot  bij  de  firma  Transport 
Ruyssen ad 8.000 BEF (198,31 euro) en inkomsten uit PMS-onderzoek ten bedrag van 
7.000  BEF  (173,53  euro).  Ingevolge  de  herstructurering  bij  het  PMS  geniet  (de 
verweerder) de laatst vermelde inkomsten niet meer sedert 1 september 2000. De totale 
aan (de eiseres) verschuldigde onderhoudsbijdrage bedraagt actueel 58.861 BEF (1.459,13 
euro) hetgeen bijna 58 pct. vertegenwoordigt van het inkomen van (de verweerder).

ln de gegeven omstandigheden dient besloten te worden dat het initiële contractuele 
evenwicht volledig is verstoord derwijze dat bij een onverkorte uitvoering ervan een te 
grote onevenredigheid ontstaat tussen het belang dat wordt gediend en het belang van de 
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medecontractant dat wordt geschaad, hetgeen niet de bedoeling kan geweest zijn van de 
partijen ten tijde van de redactie van de akte E.O.T.

5.6. ln acht genomen alle hoger vermelde omstandigheden komt het passend en billijk 
voor  de uitkering ten voordele  van (de eiseres)  met  inbegrip  van  de vergoeding voor 
bewoning, met ingang van 1 september 2000 te herleiden tot 865,00 euro (34.894 BEF) 
per maand. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex 
met  als  basis  het  indexcijfer  van  de  maand  augustus  2000,  jaarlijks  aanpasbaar  in 
september en voor het eerst op 1 september 2001". (folio 1786, tweede alinea, tot en met 
folio 1788, voorlaatste alinea, van het bestreden vonnis).

Grieven
Het bestreden vonnis stelt vast dat de partijen uit de echt zijn gescheiden door onder-

linge toestemming en dat de akte tot regeling van hun wederzijdse rechten werd opge-
maakt ter studie van notaris F.V. op 22 maart 1977. Het stelt eveneens vast dat in die akte 
onder meer is bepaald dat de verweerder aan de eiseres een maandelijkse, geïndexeerde 
onderhoudsbijdrage zou betalen van 20.000 BEF (495,79 euro), dat eiseres in de woning 
gelegen te D. - het betreft een eigen goed van verweerder - kon verblijven zonder vergoe-
ding zolang de eiseres geen nieuw huwelijk aanging en dat wanneer de eiseres die woning 
zou verlaten, de verweerder alsdan vrij over zijn eigendom kon beschikken mits aan de 
eiseres een vergoeding te betalen gelijk aan de huurprijs voor een gelijkaardig huis (punt 
1.2, folio 1779, in fine, en folio` 1780, i.c. van het bestreden vonnis).

Het bestreden vonnis stelt voorts vast dat de partijen in het kader van een procedure 
voor de vrederechter op 29 mei 1991 een akkoordconclusie neerlegden blijkens dewelke 
zij overeenkwamen de vergoeding voor een gelijkaardige woning te begroten op 13.500 
BEF (334,66 euro) vanaf 1 januari 1991, aangepast aan de schommelingen van het index-
cijfer,  dat die vergoeding het karakter heeft  van een uitkering zoals bepaald in artikel 
1288,4°, van het Gerechtelijk Wetboek en dat het akkoord bij vonnis van de vrederechter 
van het zevende kanton te Gent van 4 november 1991 werd bekrachtigd en uitvoerbaar 
verklaard (punt 3, folio 1780 van het vonnis - zie ook blz. 2, onderaan, - 3, van de door 
eiseres regelmatig op 13 december 2001 ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg 
neergelegde conclusie in beroep).

1.1.Eerste onderdeel
Het in deze zaak toepasselijke artikel 1287, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 

bepaalt onder meer dat de echtgenoten die besloten zijn tot echtscheiding door onderlinge 
toestemming over te gaan, vooraf hun wederzijdse rechten waaromtrent het hun evenwel 
vrij staat een vergelijk te treffen, moeten regelen.

De  overeenkomst  die  wordt  gesloten  tussen  twee  echtgenoten  die  door  onderlinge 
toestemming uit de echt willen scheiden en waarbij, op grond van artikel 1288, 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de ene de verplichting op zich neemt aan de andere een uitkering 
tot levensonderhoud, die geen alimentaire schuld is, te betalen, is uitsluitend aan de regels 
betreffende de overeenkomsten onderworpen.

Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek strekken wettig aangegane overeen-
komsten de partijen tot wet en kunnen zij niet worden herroepen dan met hun wederzijdse 
toestemming of op de gronden door de wet erkend. Zij moeten te goeder trouw worden 
ten uitvoer gebracht.

Hieruit volgt dat het de rechter niet is toegestaan de inhoud van een overeenkomst uit 
billijkheidsoverwegingen te wijzigen.

De regel van de uitvoering te goeder trouw impliceert niet dat de schuldeiser geen beta-
ling van zijn schuldvordering kan vragen wanneer nieuwe en door de partijen niet voor-
ziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst voor de schuldenaar bemoei-
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lijken.
Het bestreden vonnis wijst op het gegeven dat de verweerder zich beroept op de zoge-

naamde "imprevisieleer" en stelt vast dat een reeks omstandigheden een relevante impact 
hebben  gehad  op  de  evolutie  van  het  inkomen  van  de  verweerder  en  als  dusdanig 
bezwaarlijk kunnen worden gerekend tot de normale risico's van het gesloten contract. 
Het stelt vast dat de onderhoudsbijdrage van de verweerder aanvankelijk ongeveer 30 pct. 
van zijn inkomen bedroeg en actueel bijna 58 pct. van zijn inkomen vertegenwoordigt. 
Het  bestreden  vonnis  overweegt  dat  in  de  gegeven  omstandigheden  dient  besloten  te 
worden dat het initiële contractuele evenwicht volledig is verstoord, het wijst een onver-
korte uitvoering van de overeenkomst af en reduceert de overeengekomen uitkering ten 
voordele van de eiseres.

Het bestreden vonnis  beslist  aldus in  essentie  dat wanneer  ten gevolge  van  nieuwe 
gebeurtenissen die de partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet hadden voorzien, 
de  uitvoering van  de overeenkomst  voor  de schuldenaar  uitermate  moeilijk  wordt,  de 
rechtbank de vordering van de schuldeiser kan verminderen.

Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk 
was geworden, noch dat de partijen in hun overeenkomst de mogelijkheid van herziening 
bij  veranderende omstandigheden hebben bedongen,  noch dat de eiseres misbruik zou 
hebben gemaakt van haar recht.

Door aan te nemen dat de verbindende kracht  van de aan de echtscheiding vooraf-
gaande overeenkomst,  inbegrepen de overeenkomst omtrent de vergoeding voor bewo-
ning, ter discussie wordt gesteld op grond dat, wegens onvoorziene omstandigheden, de 
verweerder een beduidend groter aandeel van zijn inkomen aan onderhoudsbijdrage dient 
te besteden dan toen de genoemde overeenkomst  werd gesloten, schendt het bestreden 
vonnis de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek en 1288 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

De wijzigingen die aan artikel 1288, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek werden aange-
bracht door de wetten van 30 juni 1994 en van 20 mei 1997 maken (enkel) een herziening 
bij gewijzigde omstandigheden door de rechter mogelijk van de voorafgaande overeen-
komst wat de kinderen betreft. Die wetswijzigingen bevestigen en versterken aldus wat 
hierboven werd uiteengezet met betrekking tot de overeenkomst over een uitkering door 
de ene echtgenoot te betalen aan de andere.

Aldus kan het bestreden vonnis niet wettig de onderhoudsuitkering, met inbegrip van 
de bedongen vergoeding voor bewoning, met ingang van 1 september 2000 bepalen op 
865,00 euro, gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex, met als basis 
het indexcijfer van de maand augustus 2000, jaarlijks aanpasbaar in september en voor het 
eerst per 1 september 2001 (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk 
Wetboek, 1287, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1972 en in de versie 
van zowel vóór als na de wijzigingen door artikel 32 van de wet van 14 mei 1981 en 
artikel 26 van de wet van 30 juni 1994 en 1 288, zoals vervangen door artikel 2 van de 
wet van 1 juli 1972 en in de versie van zowel vóór als na de wijzigingen, vervangingen en 
invoegingen bij respectievelijk artikel 27 van de wet van 30 juni 1994, artikel 17 van de 
wet van 13 april 1995 en artikel 11 van de wet van 20 mei 1997, in het bijzonder 1288, 4°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, van het algemeen beginsel inzake 
rechtsmisbruik).

2.1.Tweede onderdeel
Het bestreden vonnis overweegt dat "De objectieve norm van de goede trouw (...) onder 

bepaalde omstandigheden met zich (kan) meebrengen dat de rechter de overeenkomst zo 
uitlegt dat het onbetamelijk is om de alimentatie in alle situaties onverkort op te vorderen 
en dat dit niet de bedoeling kan zijn geweest van de echtgenoten ten tijde van de redactie 
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van  de  overeenkomst"  (punt  5.3,  tweede  alinea,  folio  1787,  derde  alinea,  van  het 
bestreden vonnis). Voorts stelt het bestreden vonnis dat "In de gegeven omstandigheden 
dient  besloten te  worden  dat  het  initiële  contractuele  evenwicht  volledig is  verstoord, 
derwijze dat bij een onverkorte  uitvoering ervan een te grote onevenredigheid ontstaat 
tussen het belang dat  wordt  gediend  en het  belang van de medecontractant  dat wordt 
geschaad,  hetgeen niet  de bedoeling kan geweest  zijn van de partijen ten tijde van de 
redactie van de akte E.O.T." (punt 5.5, derde alinea, folio 1788, vierde alinea, van het 
bestreden vonnis).

In zoverre het bestreden vonnis aldus beslist dat de partijen in hun voorafgaande over-
eenkomst aan de echtscheiding door onderlinge toestemming,  inbegrepen hun overeen-
komst omtrent de vergoeding voor bewoning, zouden overeengekomen zijn dat de onder-
houdsplicht van de verweerder niet in alle omstandigheden, in het bijzonder wanneer het 
contractuele  evenwicht  is  verstoord,  onverkort  geldt,  miskent  het  bestreden vonnis  de 
bewijskracht van die overeenkomsten en de verbindende kracht ervan. Inderdaad, uit de 
bewoordingen van de overeenkomst voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge 
toestemming, inbegrepen de overeenkomst omtrent de vergoeding voor bewoning, blijkt, 
anders dan wat het bestreden vonnis desbetreffend overweegt, niet dat de partijen dat zijn 
overeengekomen.

In zoverre het zijn beslissing op die redenen steunt, miskent het bestreden vonnis dan 
ook de verbindende kracht van de overeenkomst(en) en geeft aan de overeenkomst(en) 
een uitleg die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan.

Aldus kan het bestreden vonnis niet wettig de onderhoudsuitkering, met inbegrip van 
de bedongen vergoeding voor bewoning, met ingang van 1 september 2000 bepalen op 
865,00 euro, gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex, met als basis 
het indexcijfer van de maand augustus 2000, jaarlijks aanpasbaar in september en voor het 
eerst per 1 september 2001 (schending van de artikelen 1134, 1135, 1319, zoals gewijzigd 
bij artikel 3 van de wet van 10 oktober 1967, 1320, 1322, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, 1287, zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 1 juli 1972 en in de versie 
zowel vóór als na de wijzigingen door artikel 32 van de wet van 14 mei 1981 en artikel 26 
van de wet van 30 juni 1994 en 1288, zoals vervangen door artikel 2 van de wet van 1 juli 
1972 en zowel in de versie vóór als na de wijzigingen, vervangingen en invoegingen bij 
respectievelijk artikel 27 van de wet van 30 juni 1994, artikel 17 van de wet van 13 april 
1995 en artikel 11 van de wet van 20 mei 1997, in het bijzonder 1288, 4°, van het Gerech-
telijk Wetboek).

3.1.Derde onderdeel
Het bestreden vonnis stelt dat "bij een onverkorte uitvoering van de overeenkomst een 

te grote onevenwichtigheid ontstaat tussen het belang dat wordt gediend en het belang van 
de medecontractant dat wordt geschaad" (punt 5.5, derde alinea, folio 1788, vierde alinea, 
van het bestreden vonnis).

In  zoverre  het  bestreden  vonnis  daardoor  beslist  dat  de  eiseres  misbruik  van  recht 
maakt door onverkorte uitvoering van de overeenkomst(en) te eisen, treedt het daarmee 
buiten de perken van de betwisting aangebracht door de partijen.

Inderdaad,  verweerder  heeft  in zijn conclusies in beroep nergens aangevoerd dat de 
eiseres rechtsmisbruik pleegt.

Hoewel de rechter ten gronde gehouden is de toepasbare rechtsregels toe te passen op 
de door de partijen aan zijn beoordeling voorgelegde elementen, heeft  hij eveneens de 
verplichting  het  recht  van  verdediging  te  respecteren.  Hij  kan  een  vordering  niet 
verwerpen of toewijzen op basis van misbruik van recht indien die rechtsgrond niet werd 
ingeroepen door de partijen.

Krachtens artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek mag de rechter geen uitspraak 
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doen over niet gevorderde zaken. In die wetsbepaling is het beginsel van de autonomie 
van de procespartijen, ook het beschikkingsbeginsel (genoemd), neergelegd.

In  zoverre  het  bestreden  vonnis  de  vermindering  van  de onderhoudsbijdrage,  inbe-
grepen de vergoeding voor bewoning, reduceert op grond van rechtsmisbruik, miskent het 
bestreden vonnis dan ook het recht van verdediging van eiseres.

Aldus kan het bestreden vonnis niet wettig de onderhoudsuitkering, met inbegrip van 
de bedongen vergoeding voor bewoning, met ingang van 1 september 2000 bepalen op 
865,00 euro, gekoppeld aan de schommelingen van de gezondheidsindex, met als basis 
het indexcijfer van de maand augustus 2000, jaarlijks aanpasbaar in september en voor het 
eerst per 1 september 2001 (schending van het algemeen beginsel inzake rechtsmisbruik, 
van de artikelen 774, tweede lid, 1042 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, het 
algemeen rechtsbeginsel van de autonomie van de procespartijen om de grenzen van het 
geschil te bepalen - ook het beschikkingsbeginsel genaamd -, het algemeen rechtsbeginsel 
krachtens hetwelk de rechter geen uitspraak mag doen over niet gevorderde zaken en het 
algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. De overeenkomst gesloten op grond van artikel 1288, 4°, van het Gerechte-

lijk Wetboek, waarbij de ene echtgenoot zich ertoe verbindt om de andere een 
uitkering  tot  levensonderhoud,  die  geen  wettelijke  alimentatieschuld  is,  te 
betalen, is uitsluitend onderworpen aan de regels van het verbintenissenrecht.

2.  De wettelijke aangegane  overeenkomst  strekt  de partijen tot  wet  en kan 
alleen worden herroepen met hun wederzijdse toestemming of op gronden door 
de  wet  erkend.  Zij  dienen  te  goeder  trouw en  zonder  misbruik  van  recht  te 
worden uitgevoerd. 

Hieruit volgt dat de rechter de inhoud van een overeenkomst niet uit billijk-
heidsoverwegingen mag wijzigen.

De regel van de uitvoering ter goeder trouw impliceert niet dat de schuldeiser, 
wanneer  nieuwe en door de partijen bij het  sluiten van de overeenkomst niet 
voorziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst voor de schulde-
naar bemoeilijken, de betaling van zijn schuldvordering niet kan vragen.4

3. De appelrechters oordelen dat de door de verweerder ingeroepen omstandig-
heden waardoor zijn inkomen is gedaald, "onbetwistbaar factoren (vormen) die 
geen van de partijen bij het afsluiten van de onderliggende overeenkomst in 1977 
redelijkerwijze kon voorzien en waarmede in illo tempore per definitie evenmin 
rekening kon worden gehouden bij de begroting van de onderhoudsuitkering ten 
voordele van (de eiseres)" en dat "al deze omstandigheden onbetwistbaar - recht-
streeks of onrechtstreeks, in mindere of in meerdere mate en indien niet afzon-
derlijk dan in elk geval gezamenlijk - een relevante impact (hebben) gehad op de 
evolutie van het inkomen van (de verweerder) en (...) als dusdanig bezwaarlijk 
(kunnen) worden gerekend tot de normale risico's van het gesloten contract".

De appelrechters stellen vervolgens vast dat:
- bij het afsluiten van de overeenkomst in 1977, de onderhoudsbijdrage ten 

4 Zoals verbeterd door Cass., 29 juni 2006, A.R. C.06.0276.N
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voordele van de eiseres ongeveer 30 pct. bedroeg van het toenmalig inkomen van 
de verweerder;

- de totale aan de eiseres  verschuldigde onderhoudsbijdrage actueel  58 pct. 
vertegenwoordigt van het inkomen van de verweerder.

Op grond hiervan oordelen de appelrechters  dat "in de gegeven omstandig-
heden dient besloten te worden dat het initiële contractuele evenwicht volledig is 
verstoord derwijze dat bij een onverkorte uitvoering ervan een te grote onevenre-
digheid ontstaat tussen het belang dat wordt gediend en het belang van de mede-
contractant dat wordt geschaad, hetgeen niet de bedoeling kan geweest zijn van 
de partijen ten tijde van de redactie van de akte E.O.T.".

Vervolgens verminderen zij de uitkering tot levensonderhoud ten voordele van 
de eiseres.

4. Het bestreden vonnis beslist aldus dat, wanneer ingevolge nieuwe omstan-
digheden die de partijen bij het sluiten van de overeenkomst niet hadden voor-
zien, de uitvoering van de overeenkomst voor de schuldenaar aanzienlijk moei-
lijker wordt, de goede trouw vereist dat de schuldeiser zijn vordering vermindert 
en dat, bij gebreke zulks vrijwillig te doen, de rechter de vordering kan vermin-
deren.

Het bestreden vonnis beslist echter niet dat de uitvoering van de overeenkomst 
onmogelijk was geworden, noch dat de partijen in hun overeenkomst de moge-
lijkheid van  herziening  ervan  hebben  voorzien,  noch  dat  de  eiseres  misbruik 
heeft gemaakt van haar recht.

5. Door te oordelen dat de verbindende kracht van de aan de echtscheiding 
voorafgaande overeenkomst opnieuw ter discussie wordt gesteld op grond dat 
het inkomen van de verweerder, ingevolge onvoorziene omstandigheden, bedui-
dend lager was dan toen de genoemde overeenkomst werd gesloten, schendt het 
bestreden vonnis artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger beroep ontvanke-

lijk wordt verklaard.
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 

Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.

20 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
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caat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 227

1° KAMER - 20 april 2006

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
BESLISSINGEN WAARTEGEN HOGER BEROEP OPENSTAAT - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
ZITTING IN TWEEDE AANLEG - VONNIS OVER DE ZAAK ZELF - BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG - 
VOORWAARDEN

2º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - 
BESLISSINGEN WAARTEGEN HOGER BEROEP OPENSTAAT - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
ZITTING IN TWEEDE AANLEG - VONNIS OVER DE ZAAK ZELF - BEVOEGDHEID IN EERSTE AANLEG - 
ONTVANKELIJKHEID

1º De wettelijke regel die bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg die zitting houdt in  
tweede aanleg, over de zaak zelf beslist en dat daartegen hoger beroep openstaat indien  
het  geschil  tot  haar bevoegdheid behoorde,  onderstelt  dat  deze rechtbank,  die aldus 
zitting houdt,  oordeelt  dat zij  bevoegd is om in eerste aanleg van de zaak kennis te  
nemen;  dit  is  het  geval  wanneer  ze  oordeelt,  hetzij  dat  de  eerste  rechter  zich  ten  
onrechte  bevoegd achtte,  hetzij  dat  de  eerste  rechter  zich  terecht  onbevoegd achtte  
terwijl zijzelf bevoegd is1. (Art. 1070, Ger.W.)

2º Tegen de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg die, zitting houdend in tweede  
aanleg, beslist over de zaak zelf, na te hebben geoordeeld bevoegd te zijn om in eerste  
aanleg  ervan  kennis  te  nemen,  staat  hoger  beroep  open,  ongeacht  de  beoordeling  
aangaande de bevoegdheid door het hof van beroep2. (Art. 1070, Ger.W.)

(V. e.a. T. S. e.a.)

ARREST

(A.R. C.05.0317.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 9 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen, alsook tegen de vonnissen, respectievelijk op 
15 februari 2002 en 7 januari 2003 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Turnhout.

Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Zie Cass., 4 dec. 1975, A.C., 1976, 422-425; Cass., 21 mei 1992, AR 9300, nr 499; Cass., 30 mei 
1997, AR C.95.0337.N, nr 249.
2 Zie Cass., 25 april 1985, AR 6859, nr 508, met noot A.B.; J.-M. POUPART, P. LEMMENS en A.-S. 
MAERTENS,  "Art.  1068-1070  Ger.  W.",  in  Gerechtelijk  recht  -  Artikelsgewijze  commentaar  met 
overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Kluwer, afl. 26 (november 1993), p. 15-16, nr 26.
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De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Het  eerste  middel  is  gericht  tegen  het  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen van 9 maart 2005. Voor het geval dit middel niet zou slagen, richten 
de  eisers  een  tweede  middel  tegen  het  vonnis  van  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te Turnhout van 15 februari 2002 en een derde middel tegen het vonnis 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 7 januari 2003.

Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 643, 660, 1068 en 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 9 maart 2005 verklaart de tweede kamer van het Hof van Beroep te 

Antwerpen het hoger beroep, dat door de eisers werd aangetekend tegen de vonnissen van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 15 februari  2002 en 7 januari 2003 
onontvankelijk.

Het hof van beroep stoelt deze beslissing op volgende motieven: 
"I. Feitelijke gegevens - Voorwerp van het geschil - Voorgaanden
De doelstellingen van de door (de eisers) ingestelde vordering alsmede de toedracht van 

de feiten die er aan ten grondslag liggen, werden in detail toegelicht in het vonnis van de 
Politierechtbank te Turnhout gewezen op 14 november 2000.

Samengevat heeft  het geschil  tussen partijen betrekking op een ongeval, waarbij  (de 
eisers) beweerden het slachtoffer te zijn geworden op 20 oktober 1996 tijdens een motor-
crosswedstrijd te Vosselaar. Deze wedstrijd werd ingericht door (de tweede verweerster).

Op de bewuste dag waren (de eisers) aanwezig op de motorcrosswedstrijd, en hadden 
zij zelf reeds deelgenomen in hun eigen reeks, toen ze gingen kijken naar een andere reeks 
waarin een vriend van hen meereed.

Terwijl zij achter de omheining stonden te kijken naar de wedstrijd, zouden zij door (de 
eerste verweerder), zijn aangereden, die dwars door de omheining inreed.

(De eisers) zouden hierbij ernstige verwondingen hebben opgelopen.
Voor het houden van de motorcross was een vergunning verleend door de provincie-

gouverneur,  nadat  deze  aan  de  hand  van  de  door  (de  derde  verweerster)  afgeleverde 
attesten vastgesteld had dat er een aansprakelijkheidsverzekering was gesloten overeen-
komstig artikel 8 van de WAM-wet van 21 november 1989.

Beide slachtoffers achten (de eerste en tweede verweerders) verantwoordelijk voor het 
ongeval in kwestie, en gingen dan ook - toen een minnelijke regeling niet mogelijk bleek, 
aangezien de aansprakelijkheid wordt betwist - over tot dagvaarding voor de politierecht-
bank te Turnhout van (de tweede verweerster) als inrichtende organisatie, van (de eerste 
verweerder) als betrokken piloot alsmede van (derde verweerster).

De vordering van (de eisers) is gesteund op artikel 29bis van de WAM-wet (foutloze 
aansprakelijkheid), de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek en tegen-
over (de derde verweerster) ook op grond van artikel 8 van de WAM-wet.

Voor de politierechter werd door (de verweerders) diens bevoegdheid ratione materiae 
betwist.  Deze oordeelde evenwel dat hij wel degelijk bevoegd is,  verklaarde de vorde-
ringen  ontvankelijk  en  kwam in  een  uitvoerig  gemotiveerd  vonnis  tot  het  besluit  dat 
(derde verweerster), zowel op grond van het gemeen recht als op grond van artikel 29bis 
van de WAM-wet gehouden is tot integrale schadeloosstelling, in solidum met haar twee 
verzekerden - (de eerste en tweede verweerders) - die zij als WAM-verzekeraar dient te 
vrijwaren, conform de wettelijke bepalingen.
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(De verweerders) werden dan ook in solidum veroordeeld om aan (de eerste eiser) te 
betalen de som van 250.000 BEF provisioneel en aan (de tweede eiser): 300.000 BEF 
provisioneel  met  aanstelling van  dokter  J.  P.  als  gerechtsdeskundige  met  welbepaalde 
opdracht.

(De verweerders) tekenden hoger beroep aan tegen dit vonnis van de politierechtbank. 
(De eisers) van hun kant stelden incidenteel hoger beroep in ten einde een hogere provisi-
onele vergoeding te bekomen.

Bij het bestreden vonnis van 15 februari 2002 oordeelde de rechter in hoger beroep dat 
het geschil in kwestie niet viel onder de toepassing van artikel 601bis van het Gerechtelijk 
Wetboek en dus niet  ressorteerde onder  de bevoegdheid  van  de politierechtbank.  Het 
bestreden vonnis van de politierechtbank werd dan ook vernietigd, de rechter trok de zaak 
aan zich, zegde voor recht dat de Politierechtbank te Turnhout onbevoegd is en opnieuw 
recht doende, verzond de zaak naar de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout bij toepassing van artikel 88, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Bij beschikking van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout 
werd de zaak dan toegewezen aan de zesde kamer, die uitspraak deed over de haar toege-
wezen zaak bij het bestreden vonnis van 7 januari 2003.

De vorderingen werden bij voormeld vonnis ongegrond verklaard met de motivering 
dat in concreto geen onvoorzichtigheid en/of fout in hoofde van (de eerste verweerder) 
wordt bewezen, evenmin in hoofde van (de tweede verweerster).

Verder oordeelde de rechter bij voormeld bestreden vonnis dat in casu artikel 29bis van 
de WAM-wet, waarop de slachtoffers zich beroepen, niet van toepassing kan zijn, nu in 
het bestreden vonnis van 15 februari 2002 uitdrukkelijk werd gesteld dat het in casu niet 
gaat om een verkeersongeval en het artikel in kwestie enkel van toepassing is op verkeers-
ongevallen.

Tegen beide vonnissen werd hoger beroep aangetekend. 
II. Ontvankelijkheid van het hoger beroep
De (verweerders)  betwisten dat thans nog een toelaatbaar/ontvankelijk  hoger  beroep 

zou kunnen ingesteld worden tegen de bestreden vonnissen van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Turnhout, gelet op het feit dat de zaak reeds twee maal door een rechter ten 
gronde is behandeld.

De (eisers) daarentegen menen dat hun hoger beroep wél  ontvankelijk is en daartoe 
verwijzen zij naar artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat de rechtbank 
van eerste aanleg (of de rechtbank van koophandel), die zitting houdt in tweede aanleg, 
over de zaak zelf beslist en dat daartegen hoger beroep openstaat, indien het geschil tot 
haar bevoegdheid behoorde.

Artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek maakt het inderdaad mogelijk dat bij hoger 
beroep tegen een vonnis van de vrederechter of, zoals in casu, van de politierechter, een 
geschil  wordt  onderworpen aan een behandeling in drie in plaats van twee aanleggen. 
Wanneer de rechtbank van eerste aanleg (of de rechtbank van koophandel) zitting houdt 
in tweede aanleg, ingevolge een hoger beroep tegen een beslissing van de vrederechter, of 
zoals in casu van de politierechter, en als blijkt dat het geschil tot haar bevoegdheid in 
eerste aanleg behoorde, dan beslist zij over de zaak zelf, en tegen deze beslissing staat 
nogmaals hoger beroep open.

Er is dan geen sprake van verruimde devolutieve werking. De akte van hoger beroep 
wordt in dit geval beschouwd als een gedinginleidende akte.

Ingeval een hoger beroep tegen een vonnis van de vrederechter (of zoals in casu van de 
politierechter) waarbij deze terecht besliste dat hij niet bevoegd is of onterecht beslist dat 
hij  bevoegd is,  kan  tegen de beslissing van de rechtbank van  eerste aanleg -  die een 
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uitspraak doet als appelrechter, maar tevens als bevoegde rechter, indien kwam vast te 
staan dat de vrederechter (of de politierechter) inderdaad niet bevoegd was - nog steeds 
hoger beroep worden aangetekend conform artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.

Immers  waren  deze  rechters  bevoegd  uitspraak  te  doen  over  het  geschil  in  eerste 
aanleg.

Om over de ontvankelijkheid van het hoger beroep tegen voormelde vonnissen van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout  te  kunnen oordelen,  dient  dan ook eerst  te 
worden nagegaan of het geding wel tot de bevoegdheid in eerste aanleg behoorde van 
deze rechtbank.

De bevoegdheid moet beoordeeld worden op grond van de inhoud van de vordering van 
(de eisers), die doen gelden dat zij aangereden werden door de bestuurder van een moto 
die tijdens een motorcrosswedstrijd door de omheining van het parcours op hen is inge-
reden. Het voorwerp van de vordering van (de eisers) is de vergoeding van de schade die 
zij als toeschouwer geleden hebben als gevolg van het ongeval tijdens de motorcross.

Volgens (de eisers) is overeenkomstig artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek de 
politierechtbank bevoegd vermits het hier gaat om vergoeding van schade ontstaan uit een 
verkeersongeval. Vraag is of het in casu gaat om een 'verkeersongeval'.  Mag het begrip 
'verkeersongeval' ook doorgetrokken worden naar motorsportwedstrijden?

Het Hof van Cassatie heeft, weliswaar m.b.t. de bevoegdheid van de politierechter in 
strafzaken, in een arrest van 3 november 1998 het begrip 'verkeersongeval' geanalyseerd 
in  functie  van  de  wet  van  11 juli  1994 (die  zowel  artikel  601bis  in  het  Gerechtelijk 
Wetboek invoegde als artikel 138, 6°bis, van het Wetboek van Strafvordering wijzigde) 
en beslist dat het begrip 'verkeersongeval' ruim moet worden geïnterpreteerd.

Volgens het Hof van Cassatie heeft het begrip 'verkeersongeval' betrekking zowel op 
een  ongeval  bij  het  wegverkeer  waarbij  voetgangers,  middelen  van  vervoer  te  land, 
dieren, of middelen van vervoer per spoor die de openbare weg gebruiken, betrokken zijn 
als in een ongeval dat plaatsgrijpt op een terrein toegankelijk voor het publiek of op een 
niet-openbaar  terrein  dat  voor  een  zeker  aantal  personen  toegankelijk  is  (Cass.,  3 
november 1998, Verkeersrecht 99/23, waarbij het Hof verder vervolgde: '... Hieruit volgt 
dat een ongeval waarbij een middel van vervoer te land, onder meer een auto, betrokken 
is,  dat  plaats  greep  op  een  niet-openbaar  terrein  dat  voor  een  zeker  aantal  personen 
toegankelijk is, zoals een gesloten rallyparcours, maar dat toegankelijk is voor toeschou-
wers, een verkeersongeval uitmaakt in de zin van het huidige artikel 138, 6°bis van het 
Wetboek van Strafvordering'.)

Niets wijst erop dat de wetgever in de wet van 11 juli 1994 een andere invulling zou 
hebben willen geven aan het begrip 'verkeersongeval' dat zij voorzag in artikel 601bis van 
het  Gerechtelijk  Wetboek  dan  aan  hetzelfde  begrip  zoals  zij  dat  hanteerde  in  het  bij 
dezelfde wet van 11 juli 1994 gewijzigde artikel 138, (6)°bis, van het Wetboek van Straf-
vordering. In de voorbereidende werken bij de wet van 11 juli 1994 werd één enkel begrip 
'verkeersongeval' gehanteerd, met een identieke betekenis in alle wetsbepalingen die zij 
wijzigde en invoegde. Evenmin voorziet artikel 601bis, van het Gerechtelijk Wetboek dat 
een verkeersongeval dient beperkt te worden tot de 'wegverkeersongevallen die verband 
houden met het verkeer op de openbare weg'.

Het (hof van beroep) sluit zich dan ook aan bij de definitie van 'verkeersongeval' zoals 
vooropgesteld door het hoogste rechtscollege.

De gewijzigde WAM-wet voert een in principe foutloze vergoedingsplicht in voor alle 
schade,  voortvloeiend  uit  lichamelijke  letsels  of  het  overlijden,  opgelopen  bij  een 
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, ten laste van de verzekeraar die de 
aansprakelijkheid dekt  van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het betrokken 
motorrijtuig, de zogenaamde 'onverschoonbare fout' niet te na gesproken.
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ln verband met motorsportactiviteiten is een verzekeringsplicht  voorzien tot dekking 
van de civielrechtelijke aansprakelijkheid van organisatoren en piloten (artikel 8 van de 
WAM-wet),  waarbij  alleen de schade aan bestuurders en deelnemers aan de eigenlijke 
wedstrijd wordt uitgesloten. Eén en ander duidt dan ook ten overvloede op een zeer ruime 
interpretatie van het begrip 'verkeersongeval en - situatie'.

Het  is  dan ook duidelijk  dat  de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg te  Turnhout  in  haar 
vonnis  van 15 februari  2002 de wet  van  11 juli  1994,  zoals zij  volgens  het  Hof van 
Cassatie  dient  gelezen  te  worden,  geschonden  heeft  en  zij  niet  bevoegd  was  om  te 
oordelen over huidige betwisting, welk hoort tot de bevoegdheid van de politierechtbank.

Artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek vindt hier dan ook geen toepassing en het 
hoger beroep tegen de vonnissen gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turn-
hout, respectievelijk op 15 februari 2002 en 7 januari 2003, is dan ook onontvankelijk" 
(arrest, pp. 3-9).

Grieven
1.  Artikel  1070  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  bepaalt  dat  de  rechtbank  van  eerste 

aanleg, die zitting houdt in tweede aanleg, over de zaak zelf beslist en daartegen hoger 
beroep openstaat indien het geschil tot haar bevoegdheid behoorde.

Hoger beroep staat derhalve open tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, 
zowel in zoverre het uitspraak doet inzake de bevoegdheid als ten aanzien van de zaak 
zelf, waarin, op het hoger beroep tegen een vonnis van de politierechtbank waarbij deze 
zich bevoegd verklaart, wordt beslist dat die rechter niet bevoegd was en, met de overwe-
ging dat het geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoorde, over 
de zaak zelf uitspraak wordt gedaan.

1.2 Luidens artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek maakt hoger beroep tegen een 
eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen het geschil zelf aanhangig bij de 
rechter in hoger beroep. Deze verwijst de zaak alleen dan naar de eerste rechter, indien 
hij,  zelfs  gedeeltelijk,  een  in  het  aangevochten  vonnis  bevolen  onderzoeksmaatregel 
bevestigt.

In de gevallen waarin een exceptie van onbevoegdheid aanhangig wordt gemaakt voor 
de rechter in hoger beroep, beslist deze luidens artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek 
over  het  middel  en verwijst  de  zaak,  indien daartoe grond  bestaat,  naar  de bevoegde 
rechter in hoger beroep.

Wanneer  de  appelrechter  een  beslissing  vernietigt  waarbij  de  eerste  rechter  zich 
bevoegd heeft verklaard, mag hij enkel ten gronde uitspraak doen als hij zelf bevoegd is. 
Als zulks niet het geval is, kan het hoger beroep, waardoor de zaak bij hem aanhangig is, 
geen devolutieve kracht hebben. Hij moet niettemin de zaak verwijzen naar de bevoegde 
rechter, zitting houdend in hoger beroep.

2. In casu besliste de Politierechtbank te Turnhout bij vonnis van 14 november 2000 dat 
zij ratione materiae bevoegd was kennis te nemen van de vorderingen van de eisers en 
verklaarde deze vorderingen ontvankelijk en gegrond.

De verweerders tekenden tegen dit vonnis hoger beroep aan, waarna de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Turnhout bij vonnis van 15 februari 2002 besliste dat het geschil niet 
ressorteert onder de bevoegdheid van de politierechtbank, doch wel van de rechtbank van 
eerste  aanleg.  De  zaak  werd  bij  toepassing  van  artikel  88,  §2,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek naar de voorzitter van de rechtbank verwezen, die de zaak bij beschikking van 
29 maart 2002 toewees aan de zesde kamer van de rechtbank.

Bij  vonnis  van  7  januari  2003  deed  de zesde  kamer  van  de  Rechtbank  van  Eerste 
Aanleg te Turnhout uitspraak over de zaak zelf en verklaarde de vorderingen van de eisers 
ontvankelijk doch ongegrond.
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Met toepassing van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek konden de eisers tegen 
beide vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg een ontvankelijk hoger beroep aante-
kenen.

3.1 Door te overwegen dat, om te kunnen oordelen over de ontvankelijkheid van het 
hoger beroep tegen beide vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg, eerst dient te 
worden nagegaan of het geschil wel behoorde tot de bevoegdheid in eerste aanleg van 
deze rechtbank (arrest, p. 7, derde alinea) en vervolgens, op grond dat niet de rechtbank 
van eerste aanleg doch wel de politierechtbank bevoegd is om over huidige betwisting te 
oordelen (arrest, pp. 7-9), te beslissen dat het hoger beroep tegen de vonnissen van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 15 februari 2002 en 7 januari 2003 onont-
vankelijk is, schendt het hof van beroep aldus artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek.

3.2 Wanneer de rechtbank van eerste aanleg, op het hoger beroep tegen het vonnis van 
de politierechtbank, beslist dat die rechter niet bevoegd was en, met de overweging dat het 
geschil tot de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoorde, over de zaak zelf 
uitspraak doet,  en vervolgens,  zoals toegelaten door  artikel  1070 van het Gerechtelijk 
Wetboek, hoger beroep wordt aangetekend tegen het vonnis van de rechtbank van eerste 
aanleg waarbij uitspraak wordt gedaan over de bevoegdheid en tegen het vonnis van de 
rechtbank van eerste aanleg waarbij uitspraak wordt gedaan over de zaak zelf, dient het 
hof van beroep, indien het beslist dat de zaak niet tot de bevoegdheid van de rechtbank 
van eerste aanleg behoorde, beide vonnissen van de rechtbank van eerste aanleg te vernie-
tigen en behoeft het hof van beroep, indien de zaak tot zijn bevoegdheid behoorde, over-
eenkomstig artikel  1068 van het Gerechtelijk Wetboek uitspraak te doen over de zaak 
zelf, of, indien de zaak niet tot zijn bevoegdheid behoorde, de zaak met toepassing van de 
artikelen 643 en 660 van het Gerechtelijk Wetboek te verwijzen naar de bevoegde rechter 
in hoger beroep.

Het Hof van Beroep te Antwerpen, dat in het arrest van 9 maart 2005 het hoger beroep 
tegen de vonnissen van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 15 februari 2002 
en 7 januari 2003 ten onrechte, met miskenning van artikel  1070 van het Gerechtelijk 
Wetboek, onontvankelijk verklaart en noch uitspraak doet over de zaak zelf, noch de zaak 
naar de bevoegde rechter in hoger beroep verwijst, miskent derhalve tevens de artikelen 
643, 660 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van 

eerste aanleg die zitting houdt in tweede aanleg, zelf over de zaak beslist en daar-
tegen hoger beroep openstaat indien het geschil tot haar bevoegdheid behoorde.

De toepassing van voormelde bepaling onderstelt dat de rechtbank van eerste 
aanleg die zitting houdt in tweede aanleg, oordeelt dat zij bevoegd is om in eerste 
aanleg van de zaak kennis te nemen. Dit is het geval wanneer de rechtbank van 
eerste  aanleg oordeelt,  hetzij  dat  de eerste  rechter  zich ten onrechte bevoegd 
achtte, hetzij dat de eerste rechter zich terecht onbevoegd achtte terwijl zij zelf 
bevoegd is.

Hoger beroep tegen deze beslissing is ontvankelijk, ongeacht de beoordeling 
aangaande de bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg door het hof van 
beroep.
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2. Het arrest stelt vast dat:
-  de Rechtbank van Eerste  Aanleg te  Turnhout die  zitting houdt in tweede 

aanleg, bij vonnis van 15 februari 2002 oordeelde dat de eerste rechter zich ten 
onrechte bevoegd achtte en dat zij bevoegd was om in eerste aanleg van de zaak 
kennis te nemen;

- de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout bij vonnis van 7 januari 2003 
over de zaak zelf heeft beslist;

- de eisers tegen voormelde beslissingen hoger beroep hebben ingesteld.
Vervolgens oordeelt het arrest dat de ontvankelijkheid van het hoger beroep 

afhangt  van  de  eigen  beoordeling  door  het  hof  van  beroep  aangaande  de 
bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg om al dan niet in eerste aanleg 
van de zaak kennis te nemen. 

3. Het arrest dat vervolgens oordeelt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Turnhout niet bevoegd was om in eerste aanleg van de zaak kennis te nemen en 
dienvolgens  beslist  dat  artikel  1070  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  niet  van 
toepassing is en dat het hoger beroep niet ontvankelijk is, schendt deze wetsbe-
paling.

4. Het middel is in zoverre gegrond.
Overige middelen
5. Gelet op de vernietiging van het bestreden arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen van 9 maart 2005, vertonen het tweede en het derde middel, respec-
tievelijk gericht tegen het vonnis van 15 februari 2002 en tegen het vonnis van 7 
januari  2003 van  de  Rechtbank van  Eerste  Aanleg  te  Turnhout,  geen  belang 
meer.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest. 
Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 

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

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

20 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Londers– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 228

1° KAMER - 21 april 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
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ALGEMEEN - ONGEVAL - GETROFFENE - MILITAIR - VERGOEDINGSPENSIOEN - VERGOEDING 
NAAR GEMEEN RECHT - GEVOLG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - ONGEVAL - GETROFFENE - 
MILITAIR - VEROORZAKER VAN HET ONGEVAL IS GEEN STAATSORGAAN - VERGOEDINGSPENSIOEN - 
VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT - GEVOLG

1º  en  2°   Wanneer  een  persoon  die  geen Staatsorgaan  is,  aansprakelijk  is  voor  een  
ongeval  dat  een  militair  treft,  wordt  het  aan  de  getroffene  toegekende  
vergoedingspensioen afgetrokken van de vergoeding die krachtens de bepalingen van 
het gemene recht aan de militair verschuldigd is1.(Artt. 1382 en 1383, B.W.; Art. 1 en 4, 
Wet 9 maart 1953)

(ZELIA nv T. T.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0018.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 mei 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, vijfde lid (zoals het werd gewijzigd bij de wet van 7 juni 1989), 2 en 3 

van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend bij besluit van de Regent 
van 5 oktober 1948;

- de artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpassingen in 
zake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en artsenijkundige verzor-
ging van militaire invaliden van vredestijd.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt vast dat "(verweerders) oorspronkelijke vordering strekt tot de vergoe-

ding  van  de  schade  ten  gevolge  van  een  verkeersongeval  op  12  augustus  1991  in 
Genappe; dat er niet wordt betwist dat de verzekerde van (eiseres) volledig aansprakelijk 
is voor dat ongeval; dat het beroepen vonnis de bedragen van de schadevergoeding (voor 
verweerder) vaststelt; dat (eiseres) tegen die beslissing hoger beroep instelt waarbij zij de 
eerste rechter verwijt dat hij ten dele uit het oog was verloren dat (verweerders) ongeval 
een arbeidsongeval was en dat zij hem bijgevolg slechts na aftrek van de vergoedingen die 
hem op grond van die wetgeving zijn toegekend op grond van het gemene recht diende te 
vergoeden; dat zij in haar appèlverzoekschrift de eerste rechter verwijt dat hij geen reke-
ning heeft gehouden met het bedrag van 785.752 BEF dat het ministerie van Landsverde-
diging aan het slachtoffer heeft uitgekeerd als vergoeding voor de materiële schade tijdens 
de  periode  van  1  oktober  1991  tot  30  september  1996,  en  daarbij  oordeelt  dat 
(verweerder)  van  haar  geen  enkele  schadevergoeding  kan  vorderen  voor  de materiële 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.228.
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schade die hij tijdens die periode heeft geleden; dat zij tevens aanvoert dat het ministerie 
van  Landsverdediging,  dat  in  de  rechten  is  getreden  van  de  getroffene  die  het  heeft 
vergoed,  van  hem  de  terugbetaling  vordert  van  verschillende  bedragen  dat  het  hem 
'verkeerdelijk'  heeft  betaald,  en  daarbij  tevens  oordeelt  dat  zij  mogelijks  twee  maal 
dezelfde schade betaalt; (...) dat, (eiseres), m.b.t. de samenvoeging van de vergoedingen 
die op grond van de artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek zijn verschuldigd en van het 
pensioen dat (verweerder) ontvangt op grond van de op 5 oktober 1948 samengeordende 
wetten  op  de  vergoedingspensioenen,  staande  houdt  dat  voornoemd  pensioen  en  de 
vergoeding die verschuldigd is op grond van het gemene recht, dezelfde schade dekken en 
dat het bedrag van het pensioen bijgevolg moet worden afgetrokken van de vergoeding 
die zij (aan verweerder) dient te betalen",

vervolgens weigert het arrest die aftrek toe te passen en beslist het dat verweerder het 
recht heeft om de vergoedingen die hem door de verzekerde van eiseres verschuldigd zijn 
op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek als herstel van zijn 
materiële  en  morele  schade  ten  gevolge  van  zijn  gedeeltelijke  blijvende  arbeidsonge-
schiktheid samen te voegen met het vergoedingspensioen dat hem door de Staat wordt 
uitgekeerd, en verklaart het het hoger beroep van eiseres niet-gegrond,

op grond "dat, behoudens het geval waar de veroorzaker van het ongeval dat aanleiding 
gaf tot de toekenning van een invaliditeitspensioen, met toepassing van de voornoemde 
samengeordende wetten en van de artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart  1953, een 
Staatsorgaan is, een dergelijk pensioen geen verband houdt met de verplichting van de 
verwekker  van  het  onrechtmatig  feit,  en  van  diens  W.A.M.-verzekeraar,  tot  volledig 
herstel van de schade ten gevolge van het feit dat hij door zijn fout de arbeidsgeschiktheid 
van het slachtoffer heeft aangetast; dat het geen twijfel lijdt dat de vergoedbare onrecht-
matige daad waarvoor (eiseres) aansprakelijk is, begaan werd door een van haar verze-
kerden die niet hoedanigheid van staatsambtenaar heeft; dat hieruit volgt dat de volledige 
schade die (verweerder) heeft geleden vergoed moet worden op grond van het gemene 
recht, los van het vergoedingspensioen dat hij ontvangt.

Grieven
Krachtens de artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige aanpas-

singen in zake militaire pensioenen vallen de vergoedingspensioenen die worden toege-
kend aan de militaire invaliden wier invaliditeit te wijten is aan een schadelijk feit, dat 
zich in vredestijd gedurende en ten gevolge van die dienst heeft voorgedaan, "onder de 
toepassing (van) de wetsbepalingen in zake vergoedingspensioenen, welke voor de inva-
liden van de oorlog 1940-1945 gelden" d.w.z.  de bij  het  besluit  van de Regent van 5 
oktober 1948 samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen.

Artikel 1, vijfde lid, van die samengeordende wetten luidt als volgt: " Al de krachtens 
deze wet toegekende pensioenen en vergoedingen vormen een forfaitaire vergoeding die 
de lichamelijke schade, zowel de materiële als de morele, volledig dekt. De toekenning 
van het pensioen sluit de latere toekenning uit,  voor hetzelfde schadelijk feit,  van een 
vergoeding ten laste van de Openbare Schatkist die zou voortvloeien uit de toepassing van 
de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; indien een dergelijke vergoe-
ding  reeds  werd  toegekend,  wordt  zij  in  mindering  gebracht  van  het  bedrag  van  het 
pensioen en van de vergoedingen. Deze bepalingen dekken de verantwoordelijkheid van 
het Staatsorgaan, materieel verwekker van het ongeval dat aanleiding gegeven heeft tot de 
toekenning van het pensioen". 

Volgens artikel 2 van die samengeordende wetten moeten degenen die hun aanspraken 
op de toepassing van voornoemde wetten kunnen doen gelden "de vereiste bewijzen voor-
leggen betreffende het door hen aangevoerd feit en het oorzakelijk verband tussen dat feit 
en de invaliditeit waardoor zij aangetast zijn".
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Artikel 3, c, van die samengeordende wetten voorziet in de toekenning van een invali-
diteitspensioen voor lichamelijke schade ten gevolge van ongevallen gedurende de dienst. 

Uit die bepalingen volgt dat het vergoedingspensioen dat wordt toegekend aan een mili-
tair  die  een vredestijd  en gedurende  de dienst  door  een ongeval  getroffen  wordt,  een 
forfaitaire vergoeding is tot volledige dekking van de lichamelijke schade, zowel de mate-
riële als de morele, ten gevolge van het ongeval, met inbegrip van de schade die voort-
vloeit uit de arbeidsongeschiktheid van de gekwetste militair.

Dat pensioen heeft dus een vergoedend karakter.
De Staat lijdt schade wanneer hij een vergoedingspensioen moet betalen aan een mili-

tair die ten gevolge van de fout van een derde gekwetst raakt bij een ongeval gedurende 
de dienst en daardoor arbeidsongeschikt wordt. 

Behalve in het geval waar de derde-aansprakelijke een Staatsorgaan is, volgt niet uit die 
bepalingen dat de schade definitief ten laste van de Staat moet blijven.

Bijgevolg kan de Staat herstel van die schade verkrijgen ten laste van de derde-aanspra-
kelijke als deze geen Staatsorgaan is.

Wanneer  een  contractuele,  wettelijke  of  reglementaire  verplichting  bestaat  om een 
uitgave te doen of een bedrag uit te keren, sluit dit uit dat er schade is in de zin van artikel 
1382 van het Burgerlijk Wetboek, behalve indien uit de inhoud of de draagwijdte van het 
contract,  de wet of het reglement  volgt dat die uitgave of uitkering definitief ten laste 
moet blijven van degene die ingevolge de wet of het reglement ertoe gehouden is of ze 
moet uitoefenen.

De verwekker van het schadelijk feit, die geen Staatsorgaan is, of diens B.A.-verzeke-
raar, die de gekwetste militair vergoeden voor schade ten gevolge van zijn arbeidsonge-
schiktheid, lopen het risico twee maal dezelfde schade te moeten vergoeden als zij het 
bedrag van het vergoedingspensioen dat aan door de Staat aan de gekwetste militair wordt 
betaald, niet mogen aftrekken van de aan hem verschuldigde vergoeding.

Zonder te ontkennen, zoals eiseres in haar appèlverzoekschrift aanvoerde, dat de Belgi-
sche Staat, ministerie van Landsverdediging, van eiseres, de verzekeraar van de aanspra-
kelijke voor het ongeval, de terugbetaling vordert van de bedragen die hij aan verweerder 
heeft uitgekeerd, beslist het arrest dat er "abstractie" moet worden gemaakt van het bedrag 
van het vergoedingspensioen dat verweerder ten laste van de Staat ontvangt, en er geen 
grond bestaat om dat bedrag af te trekken van de vergoedingen die naar gemeen recht aan 
verweerder verschuldigd zijn, op grond dat "een dergelijk pensioen geen verband houdt 
met de verplichting voor de verwekker van het onrechtmatig feit en diens W.A.M.-verze-
keraar  om de schade te  vergoeden  ten gevolge  van  het  feit  dat  hij  door  zijn  fout  de 
arbeidsgeschiktheid van het slachtoffer heeft aangetast".

Aldus verplicht het arrest eiseres, in haar hoedanigheid van verzekeraar van de aanspra-
kelijke van het ongeval, om twee maal hetzelfde schadegeval te vergoeden, ten belope van 
het bedrag van het vergoedingspensioen dat de Staat aan verweerder uitkeert.

Die beslissing is niet naar recht verantwoord (schending van alle in de aanhef van het 
middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de vaststellingen van het arrest volgt dat het geschil betrekking heeft op de 

vergoeding  door  eiser  van  de schade  die  werd  geleden  door verweerder,  een 
beroepsmilitair, ten gevolge van een verkeersongeval waarvan de aansprakelijk-
heid berust bij een verzekerde van eiseres die niet de hoedanigheid heeft van een 
orgaan van de Belgische Staat en dat deze verweerder een vergoedingspensioen 
heeft uitgekeerd met toepassing van de wet van 9 maart 1953 houdende sommige 
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aanpassingen in zake militaire pensioenen en verlening van kosteloze genees- en 
artsenijkundige  verzorging  van  militaire  invaliden  van  vredestijd  en  van  de 
wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend bij besluit van de Regent 
van 5 oktober 1948.

Luidens artikel 1, vijfde lid, van die samengeordende wetten, dat het hof van 
beroep op het geschil toepasselijk achtte ingevolge de artikelen 1 en 4 van de wet 
van 9 maart 1953, vormen al de krachtens deze wet toegekende pensioenen en 
vergoedingen een forfaitaire  vergoeding die de lichamelijke schade,  zowel de 
materiële of morele, volledig dekt; de toekenning van het pensioen sluit de latere 
toekenning uit, voor hetzelfde schadelijk feit, van een vergoeding ten laste van 
de Openbare Schatkist die zou voortvloeien uit de toepassing van de artikelen 
1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; indien een dergelijke vergoeding 
reeds werd toegekend, wordt zij in mindering gebracht van het bedrag van het 
pensioen en van de vergoedingen; deze bepalingen dekken de verantwoordelijk-
heid van het Staatsorgaan, materieel verwekker van het ongeval dat aanleiding 
gegeven heeft tot de toekenning van het pensioen.

Uit die bepaling volgt dat zij ertoe strekt dezelfde schade te vergoeden als die 
waarvan de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek gewagen.

Om te beslissen dat er m.b.t. de bepaling van de vergoedingen die ingevolge 
het  gemene  recht  aan  verweerder  verschuldigd  zijn,  abstractie  moet  worden 
gemaakt  van het bedrag van het vergoedingspensioen dat hij ten laste van de 
Staat ontvangt, oordeelt het arrest dat, "behoudens het geval waar de veroorzaker 
van het ongeval dat aanleiding gaf tot de toekenning van een invaliditeitspen-
sioen,  met toepassing van de voornoemde samengeordende wetten en van de 
artikelen 1 en 4 van de wet van 9 maart 1953, een Staatsorgaan is, een dergelijk 
pensioen  geen  verband  houdt  met  de  verplichting  van de  verwekker  van het 
onrechtmatig feit, en van diens W.A.M.-verzekeraar, tot volledig herstel van de 
schade ten gevolge van het feit dat hij door zijn fout de arbeidsgeschiktheid van 
het slachtoffer heeft aangetast".

Aldus verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht dat het vergoe-
dingspensioen dat door de Staat aan verweerder wordt uitgekeerd niet dient te 
worden afgetrokken van de vergoedingen die eiseres aan verweerder verschul-
digd is op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek als 
herstel van de materiële en morele schade ten gevolge van zijn blijvende arbeids-
ongeschiktheid.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat het vergoedingspen-

sioen dat de getroffene ontvangt, niet dient te worden afgetrokken van de vergoe-
ding die naar gemeen recht de materiële en morele schade dekt ten gevolge van 
zijn blijvende arbeidsongeschiktheid en het uitspraak doet over de kosten;

Beveelt  dat van dit arrest  melding zal worden gemaakt  op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest;
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Houdt  de kosten  aan  en laat  de  uitspraak  daaromtrent  aan  de  feitenrechter 
over;

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

21 april 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Nr. 229

1° KAMER - 21 april 2006

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ONTTREKKING - BEOORDELING

3º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTBANKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE 
BERECHTEN - ZAAK NIET AAN DE RECHTER ONTTROKKEN - VERNIETIGING - BEVOEGDHEID VAN HET 
HOF

1º en 2°  Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende  
meer dan zes maanden verzuimd heeft  de zaak te berechten die hij  in  beraad heeft  
genomen, kan het Hof alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen om te  
beoordelen of het belang van een goede rechtsbedeling die onttrekking rechtvaardigt1.  
(Artt. 648, 4°, 652 en 658, Ger.W.)

3º  Wanneer  de  onttrekking  van  een  zaak  aan  een  rechter  wordt  gevorderd,  kan  de 
vernietiging van een handeling van die rechter slechts worden uitgesproken indien de 
zaak hem onttrokken is. (Art. 658, Ger.W.)

(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0132.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij een verzoekschrift dat op 17 maart 2006 ter griffie van het Hof is neerge-

legd, vraagt  de verzoeker dat de zaak nr. 2001/AR/1889 wegens verzuim van 
meer dan zes maanden om de zaak te berechten wordt onttrokken aan de rechters 
die de 4de aanvullende kamer van het Hof van Beroep te Brussel vormen.

Verzoeker heeft op 30 maart 2006 een aanvullend verzoekschrift neergelegd 
teneinde  het  arrest  dat  op  21  maart  2006  door  de  voornoemde  rechters  is 
gewezen onbestaande te doen verklaren en de zaak te doen verwijzen naar een 
ander hof van beroep veeleer dan naar een andere kamer van het Hof van Beroep 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.229.
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te Brussel. 
Op 10 april 2006 heeft de niet-verzoekende partij een memorie neergelegd.
Op dezelfde datum hebben twee van de rechters  aan wie men de zaak wil 

onttrekken, schriftelijke opmerkingen neergelegd.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Op een vordering tot onttrekking van een zaak aan een rechter die gedurende 

meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad 
heeft genomen, doet het Hof uitspraak met inachtneming van het belang van een 
goede rechtsbedeling.

Teneinde te beoordelen of de zaak al  dan niet aan de rechter moet worden 
onttrokken, kan het alle omstandigheden van de zaak in aanmerking nemen.

In de memorie waarin de opmerkingen voorkomen van de rechters aan wie de 
onttrekking van de zaak wordt gevorderd, weten zij de vertraging in de berech-
ting  van  de  zaak  aan  een  te  grote  werklast  en  ook  aan  moeilijkheden  in  de 
werking van de aanvullende kamers die hun ambt slechts met de medewerking 
van plaatsvervangende raadsheren kunnen vervullen, en meldden zij dat zij in die 
zaak uitspraak hadden gedaan bij een arrest van 21 maart 2006.

In deze zaak zou een onttrekking van de zaak aan de rechter strijdig zijn met 
een goede rechtsbedeling.

Voorts kan, wanneer de onttrekking van een zaak aan een rechter wordt gevor-
derd, de vernietiging van de handelingen van die rechter, krachtens artikel 658, 
derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, slechts worden uitgesproken indien de 
zaak hem onttrokken is,  zodat  er  geen  grond bestaat  tot  vernietiging van het 
arrest van 21 maart 2006 van het hof van beroep.

Dictum
Het Hof,
Wijst het verzoek af;
Laat de kosten ten laste van eiser.

21 april 2006 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. J-L. de Ville, Brussel en M. Valvekens, Brussel. 

Nr. 230

1° KAMER - 21 april 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
FAILLISSEMENT - FOUT VAN EEN RECHTER-COMMISSARIS - STAAT - AANSPRAKELIJKHEID - 
BEOORDELING



926 HOF VAN CASSATIE 21.4.06 - Nr. 230 

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
STAAT. OVERHEID - FAILLISSEMENT - FOUT VAN EEN RECHTER-COMMISSARIS - 
BEOORDELING

3º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - RECHTER-COMMISSARIS - FOUT IN DE TOEZICHTSBEVOEGDHEID - 
STAAT - BEOORDELING

4º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - RECHTER-COMMISSARIS - TOEZICHTSPLICHT - INHOUD - 
BEOORDELING

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
FAILLISSEMENT - RECHTER-COMMISSARIS - TOEZICHTSPLICHT - INHOUD - BEOORDELING

1º, 2° en 3°  De Belgische Staat is aansprakelijk voor de fout die de rechter-commissaris in 
het raam van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt. Deze fout 
moet  worden  beoordeeld  in  verhouding  tot  de  redelijkerwijze  zorgvuldige  en 
vooruitziende rechter-commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert1.  (Artt. 1382 
en 1383, B.W.)

4ºen 5°  De algemene toezichtsplicht die rust op de rechter-commissaris impliceert dat hij  
er op toeziet, in het belang van de failliet en de schuldeisers, dat de curator de wettelijke 
verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer en de correcte vereffening  
van het faillissement moeten waarborgen, de beoordeling van die toezichtsplicht door de 
feitenrechter is onaantastbaar, in de mate de door hem vastgestelde feiten zijn oordeel  
kunnen staven2.

(V.B.P. T. BELGISCHE STAAT)

ARREST

(A.R. C.04.0614.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij vonnissen van 3 en 29 april 1980 verklaart de Rechtbank van Koophandel 

te Antwerpen de NV Alfons Van Broekhoven, de NV Qualinvest en Paul Van 
Broekhoven failliet, waarbij telkens Mr. C. Dehennin als curator en F. Doncker-
wolcke als rechter-commissaris worden aangesteld.

Bij vonnissen van 24 juni 1982 wordt Mr. C. Dehennin als curator vervangen 

1 Zie Cass., 19 dec. 1991, AR 8970, nr 215 met de concl van eerste adv.-gen. VELU in Pas., 1992; 
Cass., 8 dec. 1994, AR C.93.0303.F, nr 541;  R.W., 1995-96, 181, met noot VAN OEVELEN A.; VAN 
OEVELEN A.,  "De  aansprakelijkheid  van  de  Staat  voor  ambtsfouten  van  magistraten  en  de 
orgaantheorie  na  het  Anca-arrest  van  het  Hof  van  cassatie  van  19  dec.  1991".  R.W.,  1992-93, 
377-396; COLLE P., "Het Statuut en de prerogatieven van de rechter-commissaris in het faillissement" 
in Liber Amicorum Paul De Vroede, I, Diegem, Kluwer, 1994, 275-298; VEROUGSTRAETE I., Manuel de 
la faillite et du concordat, Diegem, Kluwer, 2003, p. 280, nr 422.
2 VEROUGSTRAETE I., op.cit, , p. 278, nr 419.
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door Mr. W. Smets in de faillissementen van de NV Alfons Van Broekhoven en 
Paul Van Broekhoven door Mr. L. D. in het faillissement van de NV Qualinvest.

Bij  vonnis  van  15  december  1982  wordt  F.  Donckerwolcke  als  rechter-
commissaris vervangen door een andere rechter in handelszaken.

Bij  vonnis  van  3  april  1984  veroordeelt  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Antwerpen Paul Van Broekhoven wegens vermenging van activa en vermogen 
met de NV Alfons Van Broekhoven en de NV Qualinvest, het uitschrijven van 
cheques zonder dekking, de niet-tijdige aangifte van faillissement en het houden 
van een onvolledige en onwettige boekhouding.

Op 9 mei 1985 wordt het faillissement van de NV Qualinvest afgesloten 'bij 
ontoereikend actief'.

Bij  vonnis  van  23  juni  1986  veroordeelt  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Antwerpen Mr. C. Dehennin wegens verduistering van gelden (ten bedrage van 
9.076.894 BEF)  die hij  als  curator  beheerde en wegens  ontrouw, onder meer 
inzake de faillissementen van de NV Alfons Van Broekhoven, de NV Qualinvest 
en Paul Van Broekhoven; dit vonnis wordt, na verzet, bevestigd bij vonnis van 
30 mei 1991.

Op 27 mei 1993 worden de faillissementen van de NV Alfons Van Broek-
hoven en Paul Van Broekhoven afgesloten 'wegens vereffening'.

Bij arrest van 21 oktober 1996 kent het Hof van beroep eerherstel toe aan Paul 
Van Broekhoven. Het Hof overweegt hierbij onder meer dat, indien de door Mr. 
C Dehennin gepleegde verduisteringen niet zouden zijn begaan, de drie samen-
hangende faillissementen zouden zijn afgesloten met een actief van 7.726.444 
BEF.

Bij dagvaarding van 11 februari 1998 vordert de eiser tegen de verweerder een 
vergoeding van de materiële en morele schade ingevolge het gebrekkige toezicht 
van rechter-commissaris F. Donckerwolcke.

Bij vonnis van 2 november 2000 verklaart de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel deze vordering (gedeeltelijk) gegrond ten bedrage van 2.000.000 BEF 
met vergoedende interest.

Bij het thans bestreden arrest van 6 september 2004 verklaart de appelrechter 
de vordering ongegrond.

III. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 459, 462, 463, 470, 479, 528 en 561 van het Wetboek van Koophandel, 

Boek III,  zoals  ingevoegd  door  de Faillissementswet  van 18 april  1851 en zoals  van 
toepassing  vóór  de  opheffing  ervan  door  artikel  149  van  de  Faillissementswet  van  8 
augustus 1997;

- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
De eiser komt op tegen het bestreden arrest in zoverre hierbij de verweerders hoger 

beroep gegrond heeft verklaard, het bestreden vonnis wordt vernietigd in de mate dat het 
de oorspronkelijke hoofdvordering deels gegrond verklaard en, opnieuw rechtsprekende, 
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de initiële hoofdvordering van de eisers - die ertoe strekte de verweerder te doen veroor-
delen tot het vergoeden van de schade die door de rechter-commissaris was veroorzaakt 
naar aanleiding van diens gebrekkige toezicht op de afhandeling van de drie faillisse-
menten waarbij de eiser belanghebbende partij was - volledig ongegrond wordt verklaard. 
De appelrechter steunt daarbij op de volgende overwegingen:

" (...) (De eiser) dient te bewijzen dat Fritz Donckerwolcke, in zijn hoedanigheid van 
rechter-commissaris in de faillissementen (van) NV Alfons Van Broekhoven, (van) NV 
Qualinvest  en (van de eiser persoonlijk), niet heeft  gehandeld zoals een normaal voor-
zichtig rechter-commissaris redelijkerwijze zou hebben gehandeld in dezelfde feitelijke 
omstandigheden.

(...)  Uit  de  faillissementsvonnissen  blijkt  dat  de  drie  faillissementen  met  elkaar 
verbonden waren, doordat (de eiser) die aandeelhouder en afgevaardigd beheerder was in 
de twee vennootschappen, de voorraad en het personeel van NV Alfons Van Broekhoven 
had overgedragen deels aan NV Qualinvest en deels aan (de eiser), waardoor deze twee 
laatsten schuldenaars werden van NV Alfons Van Broekhoven.

Uit het verzoekschrift dat de curator binnen de week na de besvestiging van het faillis-
sement van (de eiser) neerlegde, blijkt dat hij diligent is opgetreden, en uit de vermel-
dingen in zijn verzoekschrift tot verlenging van de machtiging tot verderzetting van de 
handelsactiviteiten blijkt  dat  zijn verzoek en de machtiging hadden bijgedragen tot  de 
realisatie van activa, in die mate dat de rechtbank deze verderzetting verlengde tot 31 
december 1980.

(...) Uit de briefwisseling en uit de verslagen van V.D.S. blijkt dat de curator zich liet 
bijstaan door een accountant.

(...) Uit de verslagen van V.D.S. blijkt dat de geldtransferten gebeurden tussen verschil-
lende rekeningen.

(...) Uit het verslag van D. blijkt dat het vertrouwen van parket en rechter-commissaris 
in de curator zeer groot moet zijn geweest.

(...) In die omstandigheden is het niet onredelijk dat Fritz Donckerwolcke in zijn hoeda-
nigheid van rechter-commissaris, geen bijzonder toezicht nodig achtte, bovenop en buiten 
zijn algemene, in de wet voorziene toezichtsplicht. Deze algemene wettelijke toezichts-
plicht noopt hem ertoe de verrichtingen,  het beheer en de vereffening van de faillisse-
menten te bespoedigen, en daartoe was, in dit geval, geen aanleiding omdat de curator 
diligent optrad door, onmiddellijk na de bevestiging van het faillissement van (de eiser), 
de machtiging te vragen om de handelsactiviteiten verder te zetten en door, eens de mach-
tigingsperiode verstreken was, een verlenging daarvan aan te vragen. Ook het succes van 
de verderzetting van handelsactiviteiten diende hem redelijkerwijze niet aan te zetten tot 
een verscherpt toezicht tot bespoediging van de verrichtingen, het beheer en de vereffe-
ning van het faillissement. (De eiser) bewijst niet - en beweert zelfs niet - dat de verrich-
tingen, het beheer en de vereffening van de faillissementen niet bespoedigd werd. Fritz 
Donckerwolcke heeft in dit geval de algemene toezichtsopdracht die door artikel 463 van 
de (oude) Faillissementswet werd opgelegd, niet miskend. Zoals (de eiser) zelfs citeert: de 
rechter-commissaris beheert het faillissement niet. De rechter-commissaris houdt toezicht.

(...) Ten onrechte beweert (de eiser) dat de rechter-commissaris erop moet toezien dat 
de curator de gelden die hij ontvangt binnen de acht dagen na ontvangst in de Consigna-
tiekas moet storten. De verplichting voor de curators om de gelden, die voortkomen van 
de verkopen en de inningen die door hen werden gedaan, te storten in de Consignatiekas 
is een eigen verplichting voor de curatoren, die met zich meebrengt dat, indien zij dat niet 
doen binnen de gestelde termijn, zij gehouden zijn om de commerciële interest te betalen 
op de niet-gestorte bedragen onverminderd de toepassing van de artikelen 459 en 462 van 
de (oude) Faillissementswet. De curatoren zijn daartoe niet gehouden tot beloop van de 
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bedragen die door de rechter-commissaris worden begroot. Een juiste lezing van artikel 
479 van de (oude) Faillissementswet leidt ertoe dat de loutere vaststelling dat gelden niet 
door de curator zijn geconsigneerd, geen aansprakelijkheidsvordering opent ten aanzien 
van de rechter-commissaris.

(...) Ook de afwezigheid van de maandelijkse staten leidt in dit geval niet tot aansprake-
lijkheid van de rechter-commissaris. Artikel 561 van de (oude) Faillissementswet schrijft 
weliswaar  voor  dat de curators iedere maand aan de rechter-commissaris  een staat  ter 
hand stellen betreffende het faillissement en de in de Consignatiekas neergelegde gelden, 
maar deze verplichting is functioneel, dit is afhankelijk van een voorgenomen uitkering 
aan een schuldeiser. Dit blijkt uit de rubriek waaronder dit wetsartikel is opgenomen - 
hoofdstuk VIII, Uitdeling aan de schuldeisers - en uit de tekst zelve van het artikel waarin 
de uitdeling wordt  voorzien na bevel daartoe door de rechter-commissaris "in  voorko-
mend geval", dit is indien daartoe aanleiding bestaat. (De eiser) bewijst niet en beweert 
zelfs niet dat uitkeringen dienden te geschieden aan schuldeisers, in de loop van de veref-
fening van het faillissement, of dat uitkeringen zijn geschied zonder bevel van de rechter-
commissaris.

(...) Ten onrechte beroept (de eiser) zich ook op wat hij feitelijke vermoedens noemt.
(...) Het feit dat de curator, ten aanzien van de correctionele rechter, erkend heeft dat hij 

buiten weten van de rechter-commissaris aanzienlijke bedragen heeft opgenomen uit fail-
lissementen, bevestigt enkel dat de rechter-commissaris geen weet had van die opnames. 
Zoals hiervoor geoordeeld diende de rechter-commissaris dit redelijkerwijze ook niet te 
veronderstellen en, in functie daarvan, bijzondere toezichtsdaden te stellen in het kader 
van zijn algemene wettelijke toezichtsopdracht.

(...) Het feit dat de rechter-commissaris niet wist dat de curator aanzienlijke bedragen 
opnam uit de faillissementen gedurende een periode van meer dan twee jaar, bewijst op 
zich niet dat die rechter-commissaris geen of onvoldoende toezicht hield op het financiële 
beheer van die curator. Hij kon dit enkel weten indien er aanleiding was om bijzondere 
toezichtsdaden te stellen, waartoe in dit geval geen aanleiding was.

(...) Het feit dat de curator geen boekhouding voerde, die volledig en betrouwbaar was 
en een waarheidsgetrouwe weergave inhield van de verrichtingen betreffende de faillisse-
menten die hij beheerde, bewijst evenmin een fout in hoofde van de rechter-commissaris, 
die dat enkel had kunnen vaststellen indien hij bijzondere toezichtsdaden stelde die hij in 
dit geval niet diende te stellen. Mutatis mutandis geldt dezelfde redenering voor het feit 
dat de rechter-commissaris onmogelijk controle kon uitoefenen op de financiële verrich-
tingen van de curator, omwille van het ontbreken van een boekhouding.

(...) Het feit dat geen maandelijkse staten, met miskenning van artikel 561, tweede lid, 
van de (oude) Faillissementswet, werden neergelegd, is ten slotte evenmin een bewijs dat 
de rechter-commissaris te kort is geschoten aan zijn wettelijke toezichtsopdracht. Het (hof 
van beroep) verwijst naar zijn hoger vermelde overwegingen in verband met de wettelijke 
toezichtsopdracht van de rechter-commissaris en zijn bevoegdheden in het kader van een 
eventuele uitdeling aan schuldeisers.

(...) Het hof heeft zich hiervoor ook al uitgesproken met betrekking tot de juiste lezing 
van artikel 479 van de (oude) Faillissementswet.

(...) De aard en de omvang van de beweerde schade en de wijze waarop verduisteringen 
werden gepleegd door de curator gedurende een periode van meer dan twee jaar, bewijzen 
op  zich  evenmin  een  fout  in  hoofde  van  de  rechter-commissaris.  Enerzijds  weze  het 
herhaald dat er geen aanleiding was om tot een bijzondere controle over te gaan, en ander-
zijds wordt niet bewezen dat een vereffeningsduur van twee jaar, in dit geval, onredelijk 
zou  zijn,  zeker  niet  wanneer  rekening  wordt  gehouden  met  de  verderzetting  van  de 
handelsactiviteiten gedurende maanden.
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(...)  De  verslagen  tenslotte  van  de  opvolgende  curatoren  bewijzen  ook  niet  dat  de 
rechter-commissaris niet heeft gehandeld zoals dat mag en moet verwacht worden van een 
rechter-commissaris  in  dezelfde  feitelijke  omstandigheden  geplaatst.  Uit  die  verslagen 
blijkt onder meer ook dat de rechter-commissaris uitvoerig op de hoogte werd gehouden 
van de door de curator ontplooide activiteiten. De vermelding in die verslagen dat de 
rechter-commissaris de curator er op had moeten wijzen dat hij zicht beter met zijn eigen-
lijke taak als curator zou bezighouden dan op jacht te gaan naar allerlei vermeende activa, 
rekeningen in het buitenland,  enz.,  is  een algemene beschouwing post factum die niet 
bewijst  dat  de rechter commissaris  in dit geval  die opmerking had moeten maken,  bij 
gebreke aan aanleiding daartoe. In de mate dat het "op jacht gaan" betrekking heeft op het 
verder zetten van de handelsactiviteiten en het te gelde maken van de voorraad, stelt het 
(hof van beroep) vast dat dit tot de opdracht van de curator behoort, met name tot het 
beheer of het bestuur van het faillissement, waarmee de rechter-commissaris in de hoger 
aangegeven zin geen uitstaans heeft.

(...)  Vermits  niet  is  bewezen dat de rechter-commissaris  in dit  geval  een fout  heeft 
begaan, dient het (hof van beroep) zich niet uit te spreken over de beweerde schade die 
zijn veroorzaakt door een fout.

(...) Het hoger beroep is gegrond, in de mate dat de oorspronkelijke vordering van (de 
eiser) ongegrond had moeten verklaard worden. Het incidenteel beroep, dat ertoe strekt 
een hogere vergoeding te bekomen dan door de eerste rechter toegekend, is ongegrond".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 463 (oud) van het Wetboek van Koophandel heeft de rechter-

commissaris die naar aanleiding van een faillietverklaring door de rechtbank van koop-
handel wordt aangesteld, de wettelijke taak om de verrichtingen, het bestuur en de veref-
fening van het faillissement te bespoedigen en er toezicht op uit te oefenen. In dit verband 
dient de rechter-commissaris  ter terechtzitting verslag uit  te brengen over  alle betwis-
tingen  waartoe  het faillissement  aanleiding kan geven,  terwijl  hij  tevens de dringende 
maatregelen moet bevelen die noodzakelijk zijn voor de beveiliging en bewaring van de 
goederen van de boedel.

Het door de rechter-commissaris uit te oefenen toezicht heeft aldus een algemene strek-
king en impliceert dat de rechter-commissaris zich niet mag beperken tot een passieve 
houding  bij  de  afwikkeling  van  het  faillissement,  doch  integendeel  dat  hij  actief  zijn 
controletaak dient uit te oefenen en hierbij de nodige onderzoeksverrichtingen dient uit te 
voeren, zonder dat hij zich evenwel vermag in te laten met het beheer en de afwikkeling 
zelf van het faillissement.

De verplichting van de rechter-commissaris om toezicht uit te oefenen op de afhande-
ling van het faillissement - die moet worden onderscheiden van zijn verplichting om het 
bestuur  en  de  vereffening  van  het  faillissement  te  bespoedigen  -  heeft  inzonderheid 
betrekking op de verrichtingen van de curator, die zijn taak uitoefent onder het toezicht 
van de rechter-commissaris krachtens de artikelen 470 en 528 (oud) van het Wetboek van 
Koophandel. De omstandigheid dat de curator overeenkomstig de artikelen 459 en 462 
(oud) van het Wetboek van Koophandel tevens is onderworpen aan het toezicht van de 
rechtbank van koophandel, doet geen afbreuk aan de voormelde controletaak die op de 
rechter-commissaris rust.

In zijn appelconclusie had de eiser niet gesteld dat de rechter-commissaris de verrich-
tingen van het faillissement niet voldoende zou hebben bespoedigd, maar wel dat hij een 
fout had begaan door blijk te geven van een gebrek aan toezicht bij de afwikkeling van de 
drie faillissementen, waardoor de curator meer dan negen miljoen frank van de boedels 
kon verduisteren.
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Dienaangaande stelt het hof van beroep in het bestreden arrest vooraf vast " dat de drie 
faillissementen  met  elkaar  verbonden  waren",  dat  de  curator  aanvankelijk  "diligent  is 
opgetreden",  dat  hij  zich  "liet  bijstaan  door  een  accountant",  dat  er  "geldtransporten 
gebeurden tussen verschillende rekeningen" en dat "het vertrouwen van parket en rechter-
commissaris in de curator zeer groot moet zijn geweest" (randnummers 27-31 op pagina 
8-9 van het bestreden arrest), waarbij verder in het arrest tevens wordt overwogen "dat de 
rechter-commissaris  uitvoerig  op  de  hoogte  werd  gehouden  van  de  door  de  curator 
ontplooide activiteiten" (randnummer 42 op pagina 11 van het bestreden arrest).

De appelrechter leidt hieruit af dat het "in die omstandigheden (...) niet onredelijk (is) 
dat  Fritz Donckerwolcke in zijn hoedanigheid van rechter-commissaris  geen bijzonder 
toezicht nodig achtte, bovenop en buiten zijn algemene, in de wet voorziene toezichts-
plicht" en oordeelt vervolgens dat er te dezen voor de rechter-commissaris geen reden was 
"tot een verscherpt toezicht tot bespoediging van de verrichtingen". Na aldus te hebben 
geoordeeld dat te dezen niet vaststaat dat de verrichtingen, het beheer en de vereffening 
van het faillissement niet afdoende zouden zijn bespoedigd, komt het hof van beroep in 
dit verband tevens tot het besluit dat de rechter-commissaris "in dit geval de algemene 
toezichtsopdracht die door artikel 463 van de (oude) Faillissementswet werd opgelegd, 
niet (heeft) miskend" (randnummer 32 op pagina 9 van het onderzochte arrest).

Evenwel blijkt uit het bestreden arrest dat te dezen niet werd betwist dat de rechter-
commissaris er niet heeft op toegezien dat de curator de ontvangen gelden heeft gestort op 
de Consignatiekas (randnummer 33 op pagina 9 van het bestreden arrest), terwijl evenmin 
werd  betwist  dat  er  aan  de  rechter-commissaris  geen  staten  werden  meegedeeld  met 
betrekking  tot  de  aan  de  Consignatiekas  gestorte  gelden  (randnummers  34  en  39  op 
pagina 9-10 van het bestreden arrest). Bovendien stelt het hof van beroep uitdrukkelijk 
vast dat de curator geen faillissementsboekhouding voerde, wat de rechter-commissaris 
volgens het (hof van beroep) evenwel slechts had kunnen vaststellen wanneer hij bijzon-
dere toezichtsdaden zou hebben gesteld, waar, aldus de appelrechter, te dezen geen reden 
toe was (randnummer 38 op pagina 10 van het bestreden arrest).

Op grond van de voormelde vaststellingen en van de in het arrest vermelde feitelijke 
omstandigheden kon het hof van beroep dan ook niet wettig oordelen dat het niet bewezen 
is dat de rechter-commissaris in de bewuste faillissementen niet is tekortgeschoten aan de 
op hem rustende verplichting om toezicht uit te oefenen op de verrichtingen, het bestuur 
en de vereffening van het faillissement zoals bedoeld in de artikelen 463, 470 en 528 
(oud) van het Wetboek van Koophandel, die immers een algemene verplichting tot het 
uitoefenen van een daadwerkelijk en actief toezicht impliceren en geen gewag maken van 
een "bijzonder toezicht" noch van het stellen van "bijzondere  toezichtsdaden" waar  de 
rechter-commissaris slechts in bepaalde omstandigheden toe gehouden zou zijn.

Mede gelet op de omstandigheid dat de door de curator te voeren faillissementsboek-
houding in de voorliggende gevallen ontbrak, kon het hof van beroep de afwezigheid van 
een tekortkoming aan de toezichtsverplichting in hoofde van de rechter-commissaris niet 
wettig afleiden uit de bedenking dat er voor hem geen aanleiding toe bestond om een 
"bijzonder toezicht" uit te oefenen (randnummer 32 op pagina 9, randnummers 36-38 op 
pagina 10 en randnummer  41 op pagina  10-11 van  het  bestreden arrest),  noch uit  de 
bedenking dat de afwikkeling van het faillissement te dezen naar behoren blijkt te zijn 
bespoedigd.

Het hof van beroep oordeelt dan ook evenmin naar recht dat het te dezen niet bewezen 
is dat rechter-commissaris Donckerwolcke een fout heeft begaan en "niet heeft gehandeld 
zoals een normaal voorzichtig rechter-commissaris rederlijkerwijze zou hebben gehandeld 
in dezelfde feitelijke omstandigheden" (cf. randnummer 26 op pagina 8 en randnummers 
42-43 op pagina 11 van het bestreden arrest).
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De bestreden beslissing is dienvolgens niet wettig verantwoord (schending van de arti-
kelen 463, 470 en 528 - en voor zoveel als nodig ook van de artikelen 459 en 462 - van 
het Wetboek van Koophandel, zoals ingevoegd door de Faillissementswet van 18 april 
1851 en zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door artikel 149 van de Faillisse-
menstwet  van 8 augustus  1997,  en van  de artikelen 1382 en 1383 van het  Burgerlijk 
Wetboek).

Tweede onderdeel
De eiser voerde in zijn appelconclusies aan dat de rechter-commissaris  had moeten 

opmerken dat er door de curator aanzienlijke bedragen aan de boedels werden onttrokken, 
en dat de bewuste verduisteringen vanwege de curator slechts mogelijk waren door zijn 
gebrek aan toezicht.

In dit verband verwees de eiser onder meer naar artikel 479 (oud) van het Wetboek van 
Koophandel, dat de curator verplicht de door hem uit de boedel verzilverde tegoeden, na 
aftrek van de door de rechter-commissaris te begroten bedragen, te storten op de Consig-
natiekas, alsook naar artikel 561 (oud) van het Wetboek van Koophandel, waarvan het 
tweede lid de curator voorschrijft om maandelijks aan de rechter-commissaris een staat ter 
hand  stellen  "betreffende  het  faillissement  en  de  in  de  Consignatiekas  neergelegde 
gelden".

Het hof van beroep beperkt zich dienaangaande enerzijds tot de bedenking dat de niet-
naleving van het voormelde artikel 479, dat slechts een verplichting oplegt aan de cura-
toren, als zodanig "geen aansprakelijkheidsvordering opent ten aanzien van de rechter-
commissaris" (randnummers 33 op pagina 9 van het bestreden arrest), en anderzijds tot de 
bedenking dat de naleving van het voormelde artikel 561 slechts relevant is in het licht 
van een voorgenomen uitkering aan de schuldeisers - wat te dezen niet aan de orde werd 
gesteld (randnummer 34 op pagina 9-10 van het bestreden arrest).

Voorts kan volgens het hof van beroep noch uit de niet-naleving van de voormelde 
bepalingen, noch uit de vaststelling dat de curator aanzienlijke bedragen buiten weten van 
de rechter-commissaris heeft verduisterd, noch uit de vaststelling dat er geen boekhouding 
voorhanden was, worden afgeleid dat de rechter-commissaris te kort zou zijn geschoten 
"aan zijn wettelijke toezichtsopdracht", nu er te dezen voor de rechter-commissaris geen 
aanleiding zou hebben bestaan om bijzondere  toezichtsdaden te  stellen (randnummers 
36-40 op pagina 9 van het bestreden arrest).

De beslissing volgens welke niet bewezen zou zijn dat de rechter-commissaris een fout 
heeft begaan door onvoldoende toezicht uit te oefenen en dienvolgens niet zou hebben 
gehandeld  zoals  elk  normaal  voorzichtig  rechter-commissaris  in  dezelfde  feitelijke 
omstandigheden zou hebben gedaan, is dan ook niet naar recht verantwoord, nu uit de 
artikelen 479 en 561 (oud) van het Wetboek van Koophandel, gelezen in samenhang met 
de artikelen 463, 470 en 528 (oud) van datzelfde wetboek, blijkt dat de rechter-commis-
saris steeds de verplichting heeft om erop toe te zien welke bestemming er door de curator 
aan de gelden van de boedel werd gegeven (schending van de artikelen 463, 470 , 479, 
528 en 561, van het Wetboek van Koophandel, zoals ingevoegd door de Faillissementswet 
van 18 april 1851 en zoals van toepassing vóór de opheffing ervan door artikel 149 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger-
lijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel
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1. De verweerder werpt op dat het onderdeel niet ontvankelijk is omdat het 
geen  wettelijke  bepalingen  met  betrekking  tot  de  bewijslast  als  geschonden 
aanwijst.

2. Het onderdeel bekritiseert het bestreden arrest niet in zoverre het de regels 
inzake de bewijslast toepast, maar wel in zoverre dit op grond van de feiten die 
het aanhaalt besluit dat geen fout in hoofde van de rechter-commissaris bewezen 
is.

3. De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
4.  Krachtens  de  artikelen  1382 en 1383 van  het  Burgerlijk  Wetboek  is  de 

Belgische  Staat  aansprakelijk  voor  de fout  die  de  rechter-commissaris  in  het 
raam van zijn toezichtsbevoegdheid begaat en die schade veroorzaakt.

De  beweerde  buiten-contractuele  fout  van  een  rechter-commissaris  moet 
worden beoordeeld in verhouding tot de redelijkerwijze zorgvuldige en vooruit-
ziende rechter-commissaris die in dezelfde omstandigheden verkeert.

5.  Krachtens  het  toepasselijke artikel  463 van de Faillissementswet  van 18 
april  1851, heeft  de rechter-commissaris in het  bijzonder opdracht om op het 
beheer en de vereffening van de failliete boedel toezicht te houden en de verrich-
tingen te bespoedigen.

Volgens de artikelen 470 en 528 van dezelfde wet, houdt de rechter-commis-
saris toezicht op de wijze waarop de curator de failliete boedel beheert en veref-
fent, zulks in het belang van de failliet en de schuldeisers.

Die toezichtsopdracht, krijgt naargelang van de omstandigheden van het fail-
lissement,  concrete  invulling en brengt  mee dat  de rechter-commissaris,  waar 
nodig, onderzoek voert en maatregelen treft, doch zonder zich in het eigenlijke 
beheer en de vereffening van de failliete boedel te mengen.

6. De algemene toezichtplicht die rust op de rechter-commissaris impliceert 
dat  hij  er  op toeziet,  in  het  belang van  de failliet  en de  schuldeisers,  dat  de 
curator de wettelijke verplichtingen naleeft die in het bijzonder het goede beheer 
en de correcte vereffening van het faillissement moeten waarborgen.

7. De beoordeling van die toezichtsplicht door de feitenrechter is onaantast-
baar,  in  de  mate de  door  die  rechter  vastgestelde  feiten  zijn  oordeel  kunnen 
staven.

8. Het arrest dat uit de vastgestelde feiten afleidt dat het gebrek van toezicht 
van de curator in hoofde van de rechter-commissaris geen fout uitmaakt die een 
redelijkerwijze  zorgvuldig  en  vooruitziende  rechter-commissaris  niet  zou 
begaan, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

9. Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
10. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
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eenparig beslissend,
Vernietigt  het  bestreden  arrest,  behoudens  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 

ontvankelijk verklaart.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

gedeeltelijk vernietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

21 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Andersluidende conclusie3 van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
caten: mrs. Geinger en Wouters.

Nr. 231

1° KAMER - 21 april 2006

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT 1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - DRAAGWIJDTE

Het voorschrift volgens welk de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren voorrang moet  
verlenen  aan  de  andere  weggebruikers,  geldt  enkel  ten  opzichte  van  andere  
weggebruikers die zelf die zelf geen manoeuvre uitvoeren, onverschillig wie het eerst met 
de uitvoering van zijn manoeuvre begon1. (Art. 12.4, Wegcode)

(V.W.E. T. A.K.)

ARREST

(A.R. C.05.0303.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 1 december 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
Raadsheer Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 12.4 en 12.5 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare 
weg. 

Aangevochten beslissingen
De appelrechters oordelen dat de eiser een fout heeft begaan, meer bepaald een overtre-

3 Het O.M. concludeerde dat het middel feitelijke grondslag miste.
1 Cass., 4 okt. 1984, AR 4333, nr 94; Cass., 15 sept. 1987, AR 1336, nr 31;  R.W. 1987-88, 1345, 
noot. 
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ding van de artikelen 12.4 en 12.5 van de Wegcode door als voorrangsplichtige bestuurder 
een manoeuvre uit te voeren terwijl de verweerder met zijn motorfiets de rij wachtende 
voertuigen  reeds  aan  het  inhalen  was.  De  appelrechters  oordelen  dat  de  eiser  zijn 
manoeuvre op het ogenblik van de aanrijding nog niet had voltooid en dus nog voorrangs-
plichtig was terwijl anderzijds het opdagen van de verweerder niet onvoorzienbaar was. In 
deze omstandigheden oordelen de appelrechters dat de eiser een inbreuk heeft begaan op 
artikel 12.4 en 12.5 van de Wegcode die in oorzakelijk verband staat met de aanrijding. 
De vordering van de eiser lastens de verweerder wordt dan ook ongegrond verklaard.

Omgekeerd oordelen de appelrechters dat de verweerder geen inbreuk heeft gepleegd 
op artikel 16.4 van de Wegcode zodat de eiser als enige aansprakelijke is voor de aanrij-
ding. De eiser wordt dan ook veroordeeld om aan de verweerder de som te betalen van 1 
euro als voorschot meer de vergoedende interest vanaf 30 maart 2001 aan de wettelijke 
interestvoet, de gerechtelijke interest en de kosten van beide aanleggen.

De beslissing van de appelrechters waarbij de eiser alleen aansprakelijk wordt gesteld 
voor het ongeval wordt als volgt gemotiveerd:

"V. Beoordeling
1. Fout van (de eiser)
Partijen zijn het ermee eens, en dit blijkt ook uit de getuigenverklaringen, dat (de eiser) 

vanuit stilstand vertrok om de geparkeerde wagen voorbij te rijden.
Hij voerde dus een manoeuvre uit en was krachtens artikel 12.4 van de Wegcode voor-

rangsplichtig.  Deze  voorrangsplicht  is  niet  beperkt  tot  het  ogenblik  waarop  men  het 
manoeuvre begint maar blijft bestaan tijdens de volledige uitvoering ervan.

De bestuurder die voorrang moet verlenen mag slechts verder rijden indien hij dit kan 
doen zonder gevaar voor ongevallen, gelet op de plaats van de andere weggebruikers, hun 
snelheid en de afstand waarop ze zich bevinden (artikel 12.5 van de Wegcode).

(De eiser) had zijn manoeuvre op het ogenblik van de aanrijding nog niet voltooid en 
was dus nog voorrangsplichtig.

De voorrangsplicht vervalt slechts wanneer het opdagen van de voorrangsgerechtigde 
niet te voorzien is.

Uit de verklaring van de getuige die vermeld staat op het gemeenschappelijk aanrij-
dingsformulier, kan niet worden afgeleid dat het opdagen van de motorrijder onvoorzien-
baar was. De getuige die achter de wagen van (de eiser) stond, verklaarde enkel dat op het 
moment dat een wagen uit de tegenovergestelde richting voorbij was en de wagen van (de 
eiser) de geparkeerde wagen voorbijstak, er achter hem een motorfiets vandaan kwam die 
hem en de wagen van (de eiser) voorbij wou steken tegen redelijke snelheid. Ook uit zijn 
tweede verklaring ("(de eiser) was reeds aan het voorbijsteken toen de moto plots gas gaf 
om mij voor te zijn" en verder "Dus het ongeval gebeurde tijdens het voorbijsteken en de 
tegenpartij is tussen de tegenligger en de rij wachtende voertuigen gereden") blijkt niet dat 
het opdagen van de motorfiets onvoorzienbaar was.

(De eiser) heeft  dus inbreuk begaan op artikel 12.4 en 12.5 van de Wegcode die in 
oorzakelijk verband staat met de aanrijding.

2. Fout van (de verweerder)
(De eiser) verwijt (de verweerder) een inbreuk op de artikelen 10.1, 1°, en 10.1, 2°, van 

de Wegcode en verwijst hiervoor naar de verklaring van de getuige die het heeft over een 
redelijke snelheid met uitroepteken (!).

De  rechtbank  is  echter  van  oordeel  dat  geen  voldoende  objectieve  gegevens  voor-
handen  zijn  om  te  besluiten  tot  een  aangepaste  snelheid  van  de  motorfiets  of  een 
voldoende veiligheidsafstand met zijn voorligger.
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(De eiser) verwijt (de verweerder) ook een inbreuk op artikel 16.4 van de Wegcode.
Hij stelt dat (de verweerder) "van achter het voertuig van de heer Van Thielen (= de 

getuige) is opgedoken nadat concludent (= (de eiser)) reeds zijn voertuig in beweging had 
gebracht en het geparkeerde voertuig aan het voorbijrijden was". Hij zou volgens hem bij 
deze "inhaalbeweging" zich er niet vooraf van vergewist  hebben dat de weg over  een 
voldoende afstand vrij was.

De rechtbank leidt uit de (tweede) getuigenverklaring af dat (de eiser) zijn manoeuvre 
(om  het  geparkeerde  voertuig  vanuit  stilstand  voorbij  te  rijden)  pas  startte  toen  (de 
verweerder) de stilstaande wagens reeds aan het voorbijrijden was.

De getuige  geeft  immers  bijkomende  toelichting in  zijn  tweede  verklaring over  het 
rijgedrag van de motorfiets: "de tegenpartij is tussen de tegenligger en de rij wachtende 
voertuigen gereden". Hieruit blijkt dat de motorfiets al het voorbijrijden van de rij wach-
tende voertuigen had aangevat, toen de tegenligger nog kruiste. Aangezien (de eiser) zijn 
manoeuvre (om het geparkeerde voertuig vanuit stilstand voorbij te rijden) slechts heeft 
aangevat en kon aanvatten van zodra de tegenligger voorbij was, heeft de motorfiets het 
voorbijrijden  van  de  rij  wachtende  voertuigen  waaronder  dat  van  (de  eiser)  aangevat 
wanneer deze nog allemaal stilstonden.

De regels inzake inhalen zijn slechts van toepassing ten opzichte van voertuigen die in 
beweging zijn (artikel 16.1 van de Wegcode). Artikel 16.4 is dus niet van toepassing.

3. Besluit
Enkel (de eiser) is aansprakelijk voor de aanrijding. Hij betwist de door (de verweerder) 

gevorderde som, 1 euro als voorschot meer interest, niet" (bestreden vonnis, bladzijde 2 in 
fine tot en met 4).

Grieven
De  appelrechters  oordelen  in  feite  en  derhalve  onaantastbaar  dat  de  eiser  zijn 

manoeuvre van het geparkeerde voertuig links voorbij  te rijden heeft  aangevat  op een 
ogenblik dat de verweerder met zijn motorfiets de rij stilstaande voertuigen reeds aan het 
inhalen was. De appelrechters beslissen immers uitdrukkelijk dat de verweerder het voor-
bijrijden  van  de  rij  wachtende  voertuigen  waaronder  dat  van  de  eiser  aangevat  heeft 
wanneer deze nog allemaal stil stonden (bestreden vonnis, bladzijde 4, 4de alinea).

De appelrechters stellen zodoende impliciet doch zeker vast dat ook de verweerder een 
manoeuvre uitvoerde, met name het inhalen van een rij wachtende wagens.

De appelrechters oordelen dat de eiser een fout heeft begaan en meer bepaald de in het 
middel aangehaalde wetsbepalingen heeft overtreden door zijn manoeuvre aan te vatten 
en geen voorrang te verlenen aan de verweerder die met zijn motorfiets de rij wachtende 
voertuigen aan het voorbijrijden was.

Artikel  12.4  van  het  Wegverkeersreglement  geldt  evenwel  enkel  ten  opzichte  van 
weggebruikers  die  zelf  geen  manoeuvre  uitvoeren.  De  onderlinge  verplichtingen  van 
bestuurders die elk een manoeuvre uitvoeren worden geregeld door andere bepalingen van 
het Wegverkeersreglement. Bovendien is het in de hypothese van twee bestuurders die 
gelijktijdig een manoeuvre uitvoeren onverschillig wie van beiden het eerst met de uitvoe-
ring van zijn manoeuvre begon.

De  appelrechters  oordelen  impliciet  doch  zeker  dat  de  verweerder  een  manoeuvre 
uitvoerde door de rij stilstaande voertuigen voorbij te rijden.

Hieruit volgt dat de appelrechters niet zonder de in het middel aangehaalde wetsbepa-
lingen te schenden konden oordelen dat de eiser op grond van deze wetsbepalingen als 
voorrangsplichtige bestuurder voorrang diende te verlenen aan de verweerder die voor-
meld manoeuvre aan het uitvoeren was.
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De door de appelrechters aangenomen aansprakelijkheid van de eiser voor het ongeval 
kan dan ook geenszins worden gesteund op de artikelen 12.4 en 12.5 van het Wegver-
keersreglement.

Door de eiser verantwoordelijk te verklaren voor het ongeval en hem te veroordelen om 
aan de verweerder een provisionele schadevergoeding van 1 euro te betalen en tevens de 
vordering van de eiser tegen de verweerder  ongegrond te verklaren verantwoorden de 
appelrechters hun beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 12.4 en 12.5 van 
het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement over de politie 
van het wegverkeer).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het voorschrift  van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement , volgens 

welk de bestuurder die een manoeuvre wil uitvoeren voorrang moet verlenen aan 
de andere weggebruikers, geldt enkel ten opzichte van andere weggebruikers die 
zelf geen manoeuvre uitvoeren, onverschillig wie het eerst met de uitvoering van 
zijn manoeuvre begon.

De onderlinge verplichtingen van bestuurders die elk een manoeuvre uitvoeren 
worden geregeld door andere bepalingen van het Wegverkeersreglement.

2. Het vonnis stelt vast dat de eiser een manoeuvre uitvoerde op het ogenblik 
van de aanrijding. Het stelt ook vast dat de verweerder een rij wachtende voer-
tuigen aan het inhalen was en dus eveneens een manoeuvre uitvoerde.

3. Het vonnis dat oordeelt dat de eiser uitsluitend verantwoordelijk is voor het 
ongeval schendt de in het middel aangewezen wetsbepalingen.

4. Het middel is gegrond.
5.  De vernietiging  van de beslissing waarbij  de eiser  tot  schadevergoeding 

wordt  veroordeeld  strekt  zich  uit  tot  de hiermede nauw verbonden beslissing 
waarbij  de vordering van de eiser lastens de verweerder als ongegrond wordt 
afgewezen.

Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,

Vernietigt  het  bestreden  vonnis  behalve  in  zoverre  dit  het  hoger  beroep 
ontvankelijk verklaart.

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

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

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

21 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de  h.  Londers–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Cornelis,  advocaat-generaal  met 
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opdracht – Advocaat: mr.Verbist.

Nr. 232

3° KAMER - 24 april 2006

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BEGRIP - ZAKEN - WET - 
VERBOD TE BESCHIKKEN - VERBOD EEN DADING AAN TE GAAN - TOEPASSING VAN EEN WET VAN 
OPENBARE ORDE

2º OPENBARE ORDE - SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMERS - 
R.S.Z.-WET - VERMOEDENS NEERGELEGD IN ARTIKEL 22TER - AARD

3º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMERS - R.S.Z.-
WET - VERMOEDENS NEERGELEGD IN ARTIKEL 22TER - AARD

4º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - DEELTIJDSE WERKNEMERS - R.S.Z.-
WET - VERMOEDENS NEERGELEGD IN ARTIKEL 22TER - FEITELIJKE ELEMENTEN WAAROP DEZE 
VERMOEDENS STEUNEN - BEWIJS - BEKENTENIS

1º Een bekentenis kan niet slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken of  
waarover  geen dading  mag worden aangegaan;  de bekentenis  van een feit  dat  een 
beslissend  gegeven  uitmaakt  voor  de  al  dan  niet  toepasselijkheid  van  een  wet  van 
openbare orde mag dienvolgens niet worden aangenomen door de rechter1.  (Art. 1354, 
B.W.)

2º  en  3°  De  wettelijke  vermoedens  volgens  dewelke  deeltijdse  werknemers  worden 
vermoed  hun  prestaties  te  hebben  uitgevoerd  volgens  de  openbaar  gemaakte 
werkroosters, of bij ontstentenis daarvan, arbeid te hebben verricht in het kader van een  
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid, belangen de openbare orde aan.. (Art. 22ter, 
R.S.Z.-Wet)

4º De feitelijke elementen waarop de toepassing van de vermoedens neergelegd in artikel 
22  ter  R.S.Z.-Wet  gegrond  is,  kunnen  niet  bewezen  worden  door  middel  van  een 
bekentenis2. (Art. 1354, B.W.; Art. 22ter, R.S.Z.-Wet)

(RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID T. V.)

Conclusie van advocaat-generaal D. Thijs :
Voorwerp van het geschil en de bestreden beslissing

1 Onderhavige betwisting betreft de problematiek van de bekentenis als bewijsmiddel 
in materies die de openbare orde raken. 

Eiser  vorderde  van  verweerder  de  betaling  van  achterstallige  bijdragen  wegens  het 
ambtshalve in aanmerking nemen als voltijdse prestaties van de deeltijdse prestaties van 
zeven werknemers. Hij steunde zijn vordering op het vermoeden van artikel 22ter van de 
R.S.Z.-wet:  bij  ontstentenis  van  openbaarmaking  van  de  werkroosters,  worden  de 
deeltijdse  werknemers  vermoed  arbeid  te  hebben  verricht  in  het  kader  van  een 
arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid.

Zoals het arbeidshof terechtstelt, kan eiser slechts gebruik maken van dit vermoeden, 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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op  voorwaarde  dat  hij  aantoont  dat  de  werkroosters  niet  openbaar  werden  gemaakt 
conform de artikelen 157-159 van de programmawet van 22 december 1989.

Eiser  haalt  voor  de  feitenrechter  een  aantal  elementen  aan  die  daarvan  het  bewijs 
moeten leveren. Hij beroept zich o.m. op een verklaring die verweerder heeft afgelegd op 
23 oktober 1995 aan een adjunct-inspecteur bij de sociale inspectie, en waarin verweerder 
erkent vóór oktober 1994 geen werkroosters te hebben bijgehouden.

Het arbeidshof oordeelt dat deze verklaring een rechtsgeldige bekentenis inhoudt, maar 
dat deze niet  is  toegelaten als bewijs,  daar de materie van artikel  22ter R.S.Z.-wet  de 
openbare orde raakt. Het arbeidshof beslist vervolgens dat deze verklaring, die niet als een 
bekentenis in aanmerking mag worden genomen, geen volwaardig bewijs vormt. Na te 
hebben vastgesteld dat  er ook geen andere dienstige  bewijsmiddelen  voorhanden zijn, 
besluit het arbeidshof dat de voorwaarde tot de toepassing van artikel 22ter R.S.Z.-wet, 
namelijk de ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, niet is vervuld voor de 
periode  die  eiser  in  rekening  brengt.  De  vordering  wordt  dan  ook  als  ongegrond 
afgewezen.

Het middel
2.Eiser voert tegen deze beslissing als eerste kritiek aan dat het principiële verbod om 

in zaken van openbare orde een bekentenis als bewijsmiddel  te aanvaarden,  niet geldt 
wanneer de bekentenis een feitelijk gegeven tot voorwerp heeft waarbij de auteur van de 
bekentenis, zonder hierbij afstand te doen van enig recht, het bestaan of de werkelijkheid 
erkent van een feit dat voor hem nadelig is (nadelig in die zin dat de bekentenis van dat 
feit tot gevolg heeft dat een wet van openbare orde van toepassing wordt).

Volgens eiser is de bekentenis, in materies die de openbare orde raken, toegelaten als 
bewijs, wanneer zij betrekking heeft op een feit en de erkenning van dit feit geen afstand 
inhoudt van een recht dat de openbare orde raakt, noch ertoe strekt om een bepaling van 
openbare orde te omzeilen. De verklaring van verweerder is een dergelijke bekentenis, 
aangezien zij de erkenning inhoudt van een feitelijk gegeven (nl. de niet-openbaarmaking 
van de werkroosters) en leidt tot het werkzaam worden van een regel van openbare orde 
(nl. art. 22ter van de R.S.Z.-wet).

Volgens eiser  heeft  het  bestreden arrest  de verklaring  van verweerder  dan ook niet 
wettig als buitengerechtelijke bekentenis kunnen weren louter omwille van het openbare 
orde karakter van artikel 22ter van de R.S.Z.-wet.

3.Als  tweede kritiek, voert eiser aan dat de appelrechters, in zoverre zij de verklaring 
van verweerder van 23 oktober 1995 niet als een “gewoon” bewijselement aanvaarden en 
vereisen dat deze verklaring moet gepaard gaan met andere bewijselementen om te komen 
tot een volwaardig bewijs, hun beslissing niet naar recht verantwoorden nu zij zodoende, 
ten onrechte, aan de bedoelde verklaring de bewijswaarde van een feitelijk vermoeden 
ontzeggen.

Beoordeling
DE BEKENTENIS: BEGRIP EN BEWIJSWAARDE. 
4.Een bekentenis houdt in dat een partij een betwist feit erkent, ofschoon zij er belang 

bij heeft dit te ontkennen3. De bekentenis waarop men zich tegen een partij beroept, is 
ofwel buitengerechtelijk ofwel gerechtelijk (art. 1354 B.W.). De gerechtelijke bekentenis 
levert een volledig bewijs op tegen hem die de bekentenis gedaan heeft (art. 1356, tweede 
lid, B.W.). M.b.t. de buitengerechtelijke bekentenis, dient de rechter na te gaan of zij in 
zodanige  omstandigheden  werd  afgelegd,  dat  zij  als  geloofwaardig  voorkomt.  Als  de 
rechter dat aanneemt, dan heeft de buitengerechtelijke bekentenis dezelfde bewijswaarde 

3 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, 436. 
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als de gerechtelijke bekentenis.4

HET VOORWERP VAN DE BEKENTENIS. 
5.Naar vaste cassatierechtspraak5 wordt aangenomen dat de bekentenis niet kan slaan 

op  de oplossing  die,  in  rechte,  aan het  geschil  moet  worden  gegeven.  Zij  kan  alleen 
betrekking hebben op een feit, hetzij een louter materieel feit, hetzij een rechtsfeit.6

TOELAATBAARHEID VAN DE BEKENTENIS. 
6.In beginsel is het bewijs door middel van een bekentenis mogelijk in alle materies, 

zelfs wanneer het bewijs door getuigen of vermoedens niet is toegelaten.7Hierop bestaan 
echter  een aantal  beperkingen.  Zo wordt,  eveneens  volgens vaste  cassatierechtspraak8, 
aangenomen dat een bekentenis niet is toegelaten in aangelegenheden die de openbare 
orde raken, aangezien een bekentenis niet kan slaan op zaken waarover de wet niet toelaat 
te beschikken of betreffende welke het verboden is een dading aan te gaan.9

Een verklaring voor het verbod om een bekentenis af te leggen in aangelegenheden die 
de  openbare  orde raken,  wordt  in  de  rechtspraak  of  rechtsleer  niet  gegeven.  Bedoeld 
verbod stoelt wellicht op het fundamentele belang van regels van openbare orde waarvan 
de toepassing niet louter kan afhangen van een verklaring van één van de partijen, doch 
moet steunen op objectieve vaststellingen.

7.  Het  middel  stelt  dat  de  ontoelaatbaarheid  van  de  bekentenis  in  materies  die  de 
openbare  orde  raken  dient  genuanceerd  te  worden.  Eiser  verwijst  daarbij  naar  “vaste 
cassatierechtspraak  in  het  kader  van  de  arbeidsongevallenwetgeving  (…)  waarbij  de 
bekentenis wel als bewijsmiddel wordt aanvaard voor zover de bekentenis een feitelijk 
gegeven tot voorwerp heeft” (zie de toelichting, blz. 10 van de voorziening).

Een analyse van de relevante arresten, wijst m.i. evenwel uit dat eiser een verkeerde 
uitlegging geeft van de rechtspraak van het Hof.

GEEN BEKENTENIS IN ZAKEN VAN OPENBARE ORDE. 
8.Het Hof houdt tot op heden in zijn rechtspraak vast aan het principe dat een beken-

tenis niet kan slaan op zaken waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende 
dewelke  het  verboden  is  een dading aan te  gaan,  zoals  zaken  van  openbare  orde.  Zo 
besliste het Hof nog in een  arrest van 13 november 200010 dat de wettelijke bepalingen 
met betrekking tot de sociale verkiezingen en de oprichting van een ondernemingsraad en 
het comité voor preventie en bescherming de openbare orde aanbelangen, zodat in geval 
van betwisting over het bestaan van een technische bedrijfseenheid de rechter de criteria 
voor de objectieve vaststelling van een technische bedrijfseenheid dient te onderzoeken. 
Dit houdt in dat de rechter in geval van betwisting geen rekening mag houden met een 
vroeger akkoord of beweerde bekentenis omtrent het bestaan en de omschrijving van een 
technische bedrijfseenheid. Een bekentenis kan immers niet slaan op zaken van openbare 
orde waarover de wet niet toelaat te beschikken en betreffende dewelke het verboden is 
een dading aan te gaan.

In  andere  arresten heeft  het  Hof  de  bekentenis  als  bewijsmiddel  uitgesloten  inzake 
arbeidsongevallen.  Het  ging  in  deze  arresten  telkens  om  een  geval  waarin  de 

4 H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. III, 1967, nr. 1024; W. VAN GERVEN en S. 
COVEMAEKER, o.c., 437-438.
5 O.a. Cass. 7 februari 1997, A.C. 1997, nr. 71; Cass. 24 juni 1999, A.C. 1999, nr. 394.
6 H. DE PAGE, o.c., nr. 1016; R. MOUGENOT, Droit des obligations, La preuve, Brussel, Larcier, 1997, 
243.
7 R. MOUGENOT, o.c., 249.
8 Zie de rechtspraak besproken in randnr. 8.
9 H. DE PAGE, o.c., nr. 1015; R. MOUGENOT, o.c., 249; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, o.c., 437; N. 
VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Brussel, Larcier, 1991, 330.
10 A.C. 2000, nr. 616.
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arbeidsongevallenverzekeraar het bestaan van (één van) de toepassingsvoorwaarden van 
de arbeidsongevallenwetgeving had erkend. 

Het  arrest van 26 februari 197511 heeft  betrekking op een geval waarin er tussen de 
partijen geen betwisting bestond nopens het ongeval zelf en iedereen akkoord ging dat het 
als een arbeidsongeval diende te worden beschouwd indien het bestaan van een arbeids-
overeenkomst bewezen was. Het arbeidshof had het bestaan van een arbeidsovereenkomst 
afgeleid uit een brief vanwege de arbeidsongevallenverzekeraar, die het arbeidshof als een 
buitengerechtelijke bekentenis beschouwde. Het Hof verbreekt deze beslissing: de bepa-
lingen  betreffende  het  toepassingsgebied  van  de  arbeidsongevallenwetgeving  raken  de 
openbare orde. Hieruit volgt dat het arbeidshof het bestaan van een arbeidsovereenkomst, 
voorwaarde voor de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving, niet kan afleiden uit 
een bekentenis. 

In arresten van 14 mei 197912 en 3 oktober 198813 besliste het Hof dat de buitengerech-
telijke  bekentenis  van  de arbeidsongevallenverzekeraar  dat het  om een arbeidsongeval 
gaat – bekentenis die werd afgeleid uit de vrijwillige betaling gedurende een bepaalde 
periode -, nietig is, gelet op het openbare orde-karakter van de bepalingen die de vereisten 
voor het bestaan van een arbeidsongeval aanduiden.

Het Hof herhaalde zijn standpunt nogmaals in een arrest van  18 oktober 199914. Het 
arbeidshof  had  zijn  beslissing  dat  het  ongeval  een  arbeidsongeval  is,  gegrond  op  de 
gerechtelijke  bekentenissen  van  de  arbeidsongevallenverzekeraar.  Het  Hof  overweegt 
opnieuw dat  de  bekentenis  niet  kan  slaan  op  zaken  waarover  de  wet  niet  toelaat  te 
beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan, en dat de artikelen van de 
wet van 10 april 1971 waarin de voorwaarden worden bepaald voor het bestaan van een 
arbeidsongeval de openbare orde raken. Het arrest dat zijn beslissing grondt op de beken-
tenissen van de arbeidsongevallenverzekeraar, is dan ook niet naar recht verantwoord.

9.Uit  deze  rechtspraak  blijkt  alvast  dat  het  bewijs  door  een  bekentenis  niet  enkel 
uitgesloten is wanneer zij een afstand inhoudt van een recht dat de openbare orde raakt. 
Anders dan eiser voorhoudt, is de bekentenis eveneens uitgesloten wanneer zij leidt tot het 
werkzaam worden van een regel van openbare orde (die nadelig is voor de betrokkene, 
b.v. omdat ze hem bepaalde verplichtingen oplegt). Dat is met name het geval wanneer de 
arbeidsongevallenverzekeraar d.m.v. een bekentenis het bestaan van een arbeidsongeval 
erkent. Wegens het openbare orde-karakter van de arbeidsongevallenwetgeving, dient de 
rechter de toepasselijkheid van deze wetgeving te beoordelen aan de hand van objectieve 
vaststellingen, en niet op basis van een beweerde bekentenis door een van de partijen. 

Hetzelfde geldt voor de R.S.Z.-wetgeving, i.h.b. de wettelijke vermoedens neergelegd 
in artikel 22ter R.S.Z.-wet. Deze vermoedens zijn ingesteld ten gunste van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, ten behoeve van de inning en de invordering van de verschul-
digde sociale-zekerheidsbijdragen.15 Zij raken derhalve de openbare orde. 

Uit het openbare orde-karakter van artikel 22ter, volgt zodoende dat het bewijs van het 
bestaan  van  de  toepassingsvereisten  van  deze  vermoedens  (zoals  de  ontstentenis  van 
openbaarmaking van de werkroosters),  niet kan worden geleverd door middel van een 
bekentenis uitgaande van de werkgever. 

DE ERKENNING VAN EEN FEITELIJK GEGEVEN: “NUANCERING” VAN DE 
UITSLUITING VAN DE BEKENTENIS IN ZAKEN VAN OPENBARE ORDE? 

10 Ondanks de herhaalde bevestiging door het Hof dat de bekentenis niet toegelaten is 

11 A.C. 1975, 729, concl. Adv.-gen. LENAERTS.
12 A.C. 1978-79, 1090.
13 A.C. 1988-89, 129.
14 A.C. 1999, nr. 539.
15 Cass. 18 februari 2002 (S.01.0093.N en S.01.0133.N).
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voor  zaken  die de openbare orde raken,  is  in de sociaalrechtelijke  literatuur  de vraag 
gerezen naar een mogelijke nuancering van dit principe.16De nuance zou erin bestaan dat 
de bekentenis in zaken die de openbare orde raken toch is toegelaten wanneer ze slaat op 
louter materiële feiten. Deze nuance, die eigenlijk neerkomt op een uitzondering op het 
eerder vermelde principe,  zou blijken uit  een aantal  arresten waarin  het Hof aanvaard 
heeft dat een bekentenis over feitelijke gegevens kan worden afgelegd, ook al raakt de 
arbeidsongevallenwetgeving de openbare orde. 

In  de toelichting bij  het middel wordt  in dat verband verwezen naar arresten van 7 
november 1988 en 22 februari  1999 (die betrekking hebben op de erkenning door de 
arbeidsongevallenverzekeraar van de duur van de arbeidsongeschiktheid), naar een arrest 
van 7 december 1967 (erkenning door de werkgever of zijn verzekeraar van het bestaan 
van een ongeval), en naar arresten van 3 november 1910 en 19 december 1929 (erkenning 
m.b.t. het loon dat het slachtoffer heeft verdiend). 

M.i. hebben deze arresten echter niet de betekenis die eiser eraan geeft. Ik overloop ze 
hierna in chronologische volgorde.

11.In het arrest van 3 november 191017 aanvaardt het Hof dat artikel 8 van de arbeids-
ongevallenwet van 24 december 1903 niet verhindert dat de partijen een overeenkomst 
sluiten over de vaststelling van het basisloon. De rechter kan zich dan ook op dat akkoord 
baseren  om het  bedrag  van  het  loon,  dat  als  basis  dient  voor  de  berekening  van  de 
verschuldigde vergoeding, vast te stellen. 

Het arrest van 19 december 192918 stelt dat elke overeenkomst die hetzij in het voordeel 
van de werknemer, hetzij in het voordeel van de werkgever, afwijkt van de bepalingen 
van de wet van 24 december 1903, nietig is krachtens artikel 23 van die wet. In een noot 
bij het arrest wordt opgemerkt dat, hoewel iedere overeenkomst waarbij wordt afgeweken 
van de wettelijke regels inzake de forfaitaire vergoeding nietig is, de werkgever niettemin 
gebonden is door zijn erkenning van het bedrag van het loon van de werknemer. Deze 
erkenning heeft immers geen betrekking op de toepassing van een rechtsregel, maar op de 
vaststelling van een feit, het bedrag van het betaalde loon, waarop de rechtsregel toege-
past moet worden.19

Het arrest van 7 december 196720 heeft betrekking op de erkenning door de arbeidson-
gevallenverzekeraar van het bestaan van een ongeval. Het bestreden arrest had beslist dat 
de arbeidsongevallenverzekeraar gebonden was door zijn erkenning van de werkelijkheid 
van het ongeval. Het Hof van Cassatie verwierp de voorziening, op grond dat geen enkele 
van de in het middel vermelde wetsbepalingen (nl. de artikelen 21 van de gecoördineerde 
wetten  betreffende  de vergoeding der  schade voortspruitende  uit  arbeidsongevallen  en 
artikel 1 van de besluitwet van 13 december 1945 betreffende de vergoeding der schade 
voortspruitende uit ongevallen die zich op de weg naar of van het werk voordoen) de 
erkenning, door de werkgever of zijn verzekeraar, van het bestaan van het ongeval waar-
door de werknemer, volgens zijn verklaring, is getroffen, van uitwerking berooft.

Het arrest van 7 november 198821 ligt in dezelfde lijn. Het Hof overwoog hierin dat “de 
duur van de arbeidsongeschiktheid een feitelijk gegeven is, ook al wordt op basis daarvan 
de wettelijk verschuldigde vergoeding vastgesteld”. Derhalve staan “noch de artikelen 6, 

16 Zie hierover: C. PERSYN, R. JANVIER en W. VAN EECKHOUTTE, “Overzicht van rechtspraak, Arbeids-
ongevallen  (1984-1989)”,  T.P.R. 1990,  (1203)  1223-1227;  A.  VAN REGENMORTEL,  “Enkele  beden-
kingen bij de betekenis en de draagwijdte van het begrip openbare orde in het sociaal recht”, T.S.R. 
1997, (3) 38-43.
17 Pas. 1910, I, 476.
18 Pas. 1930, I, 50.
19 P.L. noot onder Cass. 19 december 1929, Pas. 1930, I, 50.
20 A.C. 1968, 501.
21 A.C. 1988-89, 271.
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§3, 23, vierde lid, 2° en 24, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, noch de artikelen 6, 
1131  en  1133  van  het  Burgerlijk  Wetboek  aan  een  verbindende  erkenning  door  de 
arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de duur van de arbeidsongeschiktheid in de 
weg”.

Het arrest van 22 februari 199922, tot slot, herneemt bijna woordelijk de overwegingen 
van het arrest van 7 november 1988. 

12.Enkele vaststellingen dringen zich op bij de lectuur van deze arresten. 
Ten  eerste:  in  tegenstelling  tot  de  hoger,  onder  randnr.  8,  besproken  rechtspraak, 

verwijst het Hof in geen van deze arresten naar het openbare orde-karakter van de arbeids-
ongevallenwetgeving.

Ten tweede: in geen van deze arresten spreekt het Hof van een “bekentenis” in de zin 
van de artikelen 1354-1356 B.W. Er is enkel sprake van een “erkenning” van een feitelijk 
gegeven (hetzij door een van de partijen, hetzij door beide partijen in onderling akkoord). 
Ook in de kopjes en samenvattingen voor deze arresten wordt met geen woord gerept over 
een “bekentenis”.  Bovendien werden de artikelen 1354-1356 B.W. niet aangevoerd als 
geschonden bepalingen, behoudens in het arrest van 22 februari 1999.23

We kunnen dan ook voorlopig besluiten dat de genoemde arresten geen uitdrukkelijke 
uitzondering formuleren op de regel dat geen bekentenis mogelijk is in aangelegenheden 
die de openbare orde raken; regel waaraan het Hof, zoals we hebben gezien, ook in zijn 
recentere rechtspraak onverminderd vasthoudt. 

Blijft dan nog de vraag hoe de arresten in verband met de erkenning van een feitelijk 
gegeven inzake arbeidsongevallen te verzoenen vallen met de arresten die een bekentenis 
inzake arbeidsongevallen verbieden.

DE BEKENTENIS  EN DE  ERKENNING  VAN  EEN FEITELIJK  GEGEVEN IN 
FISCALE ZAKEN

13. Een kleine excursie naar het fiscaal recht brengt verduidelijking. Hoewel artikel 340 
van het W.I.B. verwijst naar alle door het gemeen recht toegelaten bewijsmiddelen (met 
uitzondering van de eed), wordt aangenomen dat wegens het openbare orde-karakter van 
het fiscaal recht, het bewijs door bekentenis niet toegelaten is. Deze regel werd bevestigd 
door  het  Hof  in  een  arrest  van  2  december  197624,  waarin  het  Hof  stelde  dat  de 
belastingplichtige, die tijdens het onderzoek van zijn bezwaarschrift, akkoord gaat met het 
bedrag dat de administratie wil belasten, geen bekentenis doet in de zin van de artikelen 
1354 tot 1356 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens T. Afschrift, impliceert dit arrest dat 
“geen enkele erkenning door de belastingplichtige, op welk moment ook, en meer bepaald 
in  zijn  aangifte,  als  een  bekentenis  mag worden  omschreven  in  de  betekenis  van  de 
bovenvermelde artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Dit volgt uit het openbare orde-
karakter  van  het  fiscaal  recht  en  uit  het  feit  dat  de  belastingplichtige  niet  met  een 
bekentenis kan afzien van zijn recht om overeenkomstig de wet te worden belast, zoals 
gewaarborgd wordt in artikel 110 van de Grondwet”.25 Deze auteur verduidelijkt verder: 
“Hoewel het klopt dat de administratie zich mag baseren op een erkenning in de aangifte 
of elk ander document dat van de belastingplichtige uitgaat, wordt deze erkenning, zoals 
we eerder hebben uiteengezet, evenwel niet als een bekentenis beschouwd. Het is slechts 

22 A.C. 1999, nr. 100.
23 Of de aan vermelding van de artikelen 1354-1356 B.W. in het arrest van 22 februari 1999 een 
principiële waarde moet worden toegekend (in de zin dat het Hof aldus een uitzondering zou hebben 
willen formuleren op de regel dat een bekentenis niet is toegelaten in zaken van openbare orde) valt 
te betwijfelen. Het arrest neemt immers voor het overige volledig de redenering over van het prece-
dent van 7 november 1988, waarin deze artikelen niet werden genoemd.
24 A.C. 1977, 382.
25 T. AFSCHRIFT, Bewijs in het Fiscaal Recht, Brussel, Larcier, 2002, 157-158. 
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een  loutere  erkenning.  Het  is,  met  andere  woorden,  slechts  een  bekend  feit  dat  als 
grondslag  van  een vermoeden  van  de administratie  kan  dienen.  Dat  vermoeden  heeft 
vanzelfsprekend  een  grotere  geloofwaardigheid,  aangezien  de  verklaring  van  de 
belastingplichtige zelf uitgaat”.26

Wegens het openbare orde-karakter  van het fiscaal recht is een bekentenis derhalve 
uitgesloten.  Wanneer  de  belastingplichtige  een  bepaald  (voor  hem  nadelig)  feitelijk 
gegeven  erkent,  kan  deze  erkenning  dan  ook  niet  gelden  als  een  bekentenis.  Zij  kan 
slechts de waarde hebben van een feitelijk vermoeden,  waarvan de appreciatie aan de 
rechter wordt overgelaten.

14.De hierboven besproken cassatierechtspraak in verband met de erkenning door de 
werkgever  of  de  arbeidsongevallenverzekeraar  van  een  feitelijk  gegeven,  kan  m.i.  op 
dezelfde manier begrepen worden. Het Hof zegt in deze arresten niet dat de werkgever of 
de arbeidsongevallenverzekeraar  een bekentenis  in  de zin van  de artikelen  1354-1356 
B.W. kan afleggen omtrent een feitelijk gegeven. Het aanvaardt enkel dat het mogelijk is 
een feitelijk gegeven, dat relevant is voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet, te 
erkennen. 

Deze  rechtspraak  is  aldus  verzoenbaar  met  de  rechtspraak  volgens  dewelke  een 
bekentenis niet is toegelaten in zaken van openbare orde, voor zover men aanneemt dat de 
“erkenning” van een feitelijk gegeven in zaken van openbare orde niet als een bekentenis 
(en dus als een volledig bewijs) in de zin van de artikelen 1354-1356 B.W. kan worden 
beschouwd, maar slechts de bewijswaarde heeft van een feitelijk vermoeden.

EEN “NUANCE” DIE DE REGEL UITHOLT.
15.Het middel houdt voor dat een bekentenis in materies die de openbare orde raken als 

bewijsmiddel  toegelaten is,  wanneer  die bekentenis  een feitelijk gegeven tot voorwerp 
heeft, waarvan de erkenning voor de auteur nadelig is. Deze “nuance” zou de regel dat 
een bekentenis als bewijs uitgesloten is in zaken van openbare orde volledig uithollen. 
Zoals  hoger  reeds  werd  vermeld,  is  algemeen  aanvaard  dat  een  bekentenis  alleen 
betrekking kan hebben op feitelijke gegevens. Bovendien impliceert een bekentenis, per 
definitie, de erkenning van een gegeven dat voor de auteur van de bekentenis nadelig is. 
De door eiser voorgestelde “nuance” komt er dus eigenlijk op neer dat een bekentenis (in 
de betekenis die daaraan normalerwijze wordt gegeven) zonder meer mogelijk is in zaken 
die de openbare orde raken, hetgeen regelrecht indruist tegen de vaste rechtspraak van het 
Hof.

Tot slot kan nog opgemerkt worden dat het verbod op een bekentenis in aangelegen-
heden van openbare orde door de doctrine traditioneel wordt vermeld zonder toevoeging 
van enige nuance ter zake.27

BESLUIT. 
16.Uit  de  rechtspraak  van  het  Hof  kan  niet  worden  afgeleid  dat  de  bekentenis,  in 

materies die de openbare orde raken, toegelaten is als bewijs wanneer zij betrekking heeft 
op een feit en de erkenning van dit feit leidt tot het werkzaam worden van een regel van 
openbare  orde.  Het  Hof  heeft  integendeel  steeds  vastgehouden  aan  de  regel  dat  een 
bekentenis  (die  volgens  vaste  cassatierechtspraak  alleen  kan  slaan  op  feiten)  niet 
toegelaten is in aangelegenheden die de openbare orde raken. Het Hof heeft deze regel 
ook bevestigd in gevallen waarin de bekentenis zou leiden tot het toepasbaar worden van 
een bepaling van openbare orde (o.a. inzake arbeidsongevallen). De rechtspraak waarin 
het  Hof  aanvaardt  dat  een  partij  een  feitelijk  gegeven,  waarop  een  rechtsregel  van 
openbare orde moet worden toegepast, kan erkennen, doet aan de voornoemde regel geen 

26 Ibid., 158-159.
27 H. DE PAGE, o.c., nr. 1015; R. MOUGENOT, o.c., 249; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, o.c., 437; 
N. VERHEYDEN-JEANMART, o.c., 330.



Nr. 232 - 24.4.06 HOF VAN CASSATIE 945 

afbreuk.  Deze erkenning maakt  immers geen bekentenis uit in de zin van de artikelen 
1354-1356 B.W., maar heeft slechts de bewijswaarde van een feitelijk vermoeden. 

De eerste kritiek in het middel berust dan ook op een onjuiste rechtsopvatting en faalt 
derhalve naar recht. 

De tweede kritiek mist feitelijke grondslag. Het bestreden arrest stelt uitdrukkelijk dat 
de  verklaring  van  verweerder  een  “gewoon”  bewijselement  blijft,  waarvan  de 
feitenrechter de bewijswaarde beoordeelt. Door te oordelen dat deze verklaring op zich 
onvoldoende  is  als  bewijs  en  gepaard  moet  gaan  met  andere  bewijselementen  om te 
komen tot een volwaardig bewijs, ontzegt het arrest geenszins aan de bedoelde verklaring 
de bewijswaarde van een feitelijk vermoeden.

Besluit  :   VERWERPING.

ARREST

(A.R. S.04.0121.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 september 2003 gewezen 

door het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 22ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 

december 1944 betreffende de maatschappelijke  zekerheid der arbeiders, in zijn versie 
vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 10 juni 2001;

- de artikelen 157, 158 en 159 van de Programmawet van 22 december 1989, de arti-
kelen 157 en 159 vóór hun wijziging bij wet van 26 juli 1996;

- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 6, 1315, 1349, 1350, 4°, 1353, 1354, 1355 en 1356 van het Burgerlijk 

Wetboek.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest vernietigt, op het hoger beroep van verweerder, het vonnis van de 

eerste rechter en verklaart de vordering van eiser, gestoeld op de toepassing van artikel 
22ter van de R.S.Z.-Wet, ongegrond nu niet door hem werd bewezen dat verweerder in de 
periode van 1 juni tot 30 september 1994 geen werkroosters heeft openbaar gemaakt voor 
zeven, minstens vijf van zijn deeltijdse werknemers.

Nadat het arrest in dit verband besloot dat aan de vaststellingen van 13 juni 1994 door 
de sociale inspectie en de verklaring van verweerder van 13 juni 1994 geen bewijswaarde 
kon toekomen, weigerde het arbeidshof eveneens rekening te houden met een rechtsgel-
dige, buitengerechtelijke bekentenis van verweerder, afgelegd op 23 oktober 1995 tegen-
over  F.S.,  adjunct-inspecteur  bij  de  sociale  inspectie,  om reden  dat  omwille  van  het 
karakter  van  openbare  orde van  artikel  22ter  van  de R.S.Z.-Wet  geen  bekentenis  kan 
worden toegelaten in deze materie.

"Op 23 oktober 1995 verklaart (verweerder) aan F.S., adjunct-inspecteur bij de sociale 
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inspectie : 'Ik toon u de werkroosters en de contracten van de deeltijdse werknemers. Deze 
werknemers werken volgens variabele uren. Vóór oktober 1994 heb ik geen werkroosters 
bijgehouden. Na 13 juni 1994, datum van de controle van uw diensten, heb ik mij geïnfor-
meerd inzake deeltijdse tewerkstelling bij de boekhouder en het sociale secretariaat, na 
wat u en uw collega mij  in verband met deeltijdse arbeid en de verplichtingen inzake 
bijhouden van de documenten hadden verteld. Ik ben pas begonnen met werkroosters bij 
te houden in oktober 1994, daarvóór zijn er nooit opgesteld voor het personeel, omdat ik 
pas dan alle gegevens en informatie bekomen had. Ik vind het onterecht dat u mij vraagt 
werkroosters voor te leggen voor de periode juni 1994 tot september 1994. Als ik niet 
eerlijk was geweest en ik had gezegd dat ik die werkroosters had weggegooid maar wel 
opgemaakt  was er niets aan de hand geweest.  Ik  vind een bijkomende R.S.Z.-aangifte 
voor de periode 13 juni 1994 tot september 1994 (dat de deeltijdse werknemers dus als 
voltijdsen worden aangegeven) dus onterecht';

(...)
Aldus is voldaan aan alle juridische voorwaarden om te spreken over een buitengerech-

telijke bekentenis;
(...)
Stelt  zich vervolgens  de vraag of een bekentenis  mogelijk  is met  betrekking tot  de 

toepassing van artikel 22ter van de R.S.Z.-wet ?
Het (arbeids)hof is van oordeel dat omwille van het openbare karakter van artikel 22ter 

van de R.S.Z.-Wet de bekentenis in deze materie niet is toegelaten (H. De Page, Traité 
élémentaire de Droit civil Belge, derde uitgave, Brussel, 1967, deel 3, blz. 1068, nr. 1008 
- B en Arbh. Mons, 7 april 1995, JTT 1996, 32).

De conclusie is dan ook dat,  ondanks de rechtsgeldige  bekentenis  van (verweerder) 
(eiser) niet ontheven is van de op hem rustende bewijslast;

Blijft  als enig bewijselement  over  :  de verklaring van  (verweerder)  van 23 oktober 
1995,  waarvan  hoger  sprake,  ditmaal  niet  te  beoordelen  als  bekentenis,  maar  wel  als 
bewijselement;

(...)
De verklaring blijft dus een 'gewoon' bewijselement, waarvan de feitenrechter in casu 

het (arbeids)hof, de bewijswaarde beoordeelt;
Deze  bewijswaarde  moet  worden  beoordeeld  op  het  terrein  van  de  openbare  orde, 

waartoe de R.S.Z.-materie behoort;
Vermits geoordeeld werd dat op dit terrein diegene die het bewijs moet aanbrengen, 

zich niet  kan bedienen van een bekentenis  als bekentenis in de juridische zin van het 
woord, t.t.z. als een ontslag tot verder bewijs, kan diezelfde bekentenis moeilijk aange-
nomen worden als een volwaardig bewijs zelf;

Het afhouden van de bekentenis in het kader van de bewijsvoering op het terrein van de 
openbare orde laat zich goed begrijpen in de situatie waarin een regel van openbare orde 
zou kunnen worden omzeild door een wel doordachte bekentenis;

De keerzijde van deze medaille is dat men even voorzichtig met een bekentenis moet 
omspringen in de situatie waarbij de rechtsonderhorige door te bekennen zich al te snel de 
gevolgen van de regel van openbare orde op de hals haalt;

De bekentenis  wordt  dus op het  terrein van  de openbare  orde weggehouden  zowel 
wanneer het gemeenschappelijk belang erdoor wordt tegengewerkt als wanneer de beken-
tenis dit gemeenschappelijk belang dienstig is;

Nu er voorzichtigheid geboden is rond de bewijswaarde van de eigen verklaring van de 
rechtsonderhorige (verweerder) in dit geval, is dergelijke verklaring op zich onvoldoende 
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als bewijs;
Het hof oordeelt dat dergelijke verklaring moet gepaard gaan met andere bewijsele-

menten om te komen tot een volwaardig bewijs;
Dit  is  ook  logisch  aangezien  anders  het  geen  zin  heeft  om de  bekentenis  niet  als 

dusdanig in aanmerking te nemen op het terrein van de openbare orde;
Het hof stelde hogerop in dit arrest al vast dat er geen andere dienstige bewijselementen 

meer voorhanden zijn;
Het hof is dan ook van oordeel dat de verklaring van 23 oktober 1995 op zich, zonder te 

zijn gesteund door andere bewijselementen, niet volstaat om als vaststaand aan te tonen 
dat er in de periode 1 juni -  30 september  1994 door (verweerder)  geen werkroosters 
werden openbaar gemaakt, voor zeven, minstens vijf werknemers dan nog;

De conclusie uit het geheel is dat (eiser) aan de hand van de gedane vaststellingen door 
de sociaal inspecteurs en aan de hand van de afgelegde verklaringen onvoldoende naar 
recht bewijst dat de voorwaarde tot het werkzaam maken van artikel 22ter van de R.S.Z.-
Wet,  namelijk  de  ontstentenis  van  openbaarmaking  van  de  werkroosters,  ter  zake  is 
vervuld voor de periode die hij in rekening brengt;

Bij gebrek aan dit bewijs, kan artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet niet worden toegepast en 
is  er  geen  aanleiding  om R.S.Z.-bijdragen  aan  te  rekenen  gesteund  op  arbeid,  die  is 
verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst voor voltijdse arbeid;

Aangezien  de  oorspronkelijke  vordering  precies  het  aanrekenen  van  dergelijke 
bijdragen tot voorwerp had, is deze vordering ongegrond". (arrest, p. 9 t.e.m.12). 

Grieven
Overeenkomstig artikel 22ter, eerste zin, van de R.S.Z.-Wet van 27 juni 1969, worden, 

behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt aangebracht, de deel-
tijdse werknemers vermoed, bij ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld 
bij de artikelen 160, 162, 163 en 165 van de Programmawet van 22 december 1989 of bij 
gebrek aan gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, hun presta-
ties te hebben uitgevoerd volgens de werkroosters die werden openbaar gemaakt zoals 
bepaald in de artikelen 157 tot 159 van dezelfde wet. Bij ontstentenis van openbaarma-
king van de werkroosters, worden de deeltijdse werknemers krachtens de tweede zin van 
artikel 22ter, vermoed arbeid te hebben verricht in het kader van een arbeidsovereenkomst 
voor voltijdse arbeid, behoudens bewijs van het tegendeel dat door de werkgever wordt 
aangebracht.

De ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, kan door eiser - ten gunste 
van wie voormelde vermoedens zijn ingesteld - bewezen worden met alle middelen van 
recht, met inbegrip van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke bekentenis.

Een bekentenis kan zowel betrekking hebben op materiële feiten als op rechtsfeiten, 
doch kan nooit slaan op de oplossing die, in rechte, aan het geschil moet worden gegeven.

Een bekentenis  kan  bovendien  niet  slaan op zaken  waarover  de wet  niet  toelaat  te 
beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan zodat in aangelegenheden 
die de openbare orde raken bijgevolg,  in beginsel,  geen bekentenis kan worden aange-
wend.

Het principiële verbod om in zaken van openbare orde een bekentenis als bewijsmiddel 
te aanvaarden, geldt evenwel niet wanneer de bekentenis een feitelijk gegeven tot voor-
werp heeft waarbij de auteur van de bekentenis, zonder hierbij afstand te doen van enig 
recht, het bestaan of de werkelijkheid erkent van een feit dat voor hem nadelig is.

Deze bekentenis is voor de auteur ervan in die zin nadelig, niet omdat de bekentenis tot 
gevolg heeft dat een wet die van openbare orde is geen toepassing vindt, maar, integen-
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deel, dat tengevolge van deze bekentenis deze wet wél van toepassing wordt.
De verklaring van verweerder van 23 oktober 1995 dat hij vóór oktober 1994 nooit 

werkroosters heeft opgesteld voor zijn deeltijdse werknemers maakt een feitelijk gegeven 
uit waarover verweerder een bekentenis in voormelde zin kon afleggen.

De erkenning van dit feit houdt in hoofde van verweerder immers geen afstand in van 
een recht dat de openbare orde raakt, noch strekt deze erkenning ertoe om een bepaling 
van openbare orde te omzeilen.

Ofschoon de rechter aan dit feit juridische gevolgen kan verbinden en deze bekentenis 
bijgevolg aanleiding zal geven tot de toepassing van bepaalde rechtsregels van openbare 
orde, inzonderheid het werkzaam worden van artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet, stond het 
de verweerder bijgevolg vrij om zich over dit feit uit te spreken op een wijze die hem 
bindt (artikel 1356 van het Burgerlijk Wetboek).

Door vast te stellen dat hij vóór oktober 1994 nooit werkroosters heeft opgesteld voor 
zijn deeltijdse werknemers spreekt verweerder zich bovendien niet uit over een rechts-
vraag, noch over de oplossing die aan het geschil, in rechte, moet worden gegeven maar 
beaamt hij enkel de juistheid van een feit, weze dit een juridisch dan wel een materieel 
feit.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig de verklaring van verweerder van 23 
oktober 1995 als (buitengerechtelijke) bekentenis heeft kunnen weren louter omwille van 
het openbare orde karakter van artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet, en bijgevolg niet wettig 
de vordering van eiser heeft kunnen afwijzen bij gebrek aan bewijs van de ontstentenis 
van openbaarmaking van de werkroosters van de deeltijdse werknemers (schending van 
alle in de aanhef van het middel aangevoerde bepalingen, de artikelen 1349 en 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek uitgezonderd).

In zoverre het bestreden arrest verweerders verklaring van 23 oktober 1995 niet als een 
"gewoon" bewijselement aanvaardt en vereist dat dergelijke verklaring gepaard moet gaan 
met andere bewijselementen om te komen tot een volwaardig bewijs, verantwoorden de 
appèlrechters  de  afwijzing  van  eisers  vordering  evenmin  naar  recht  nu  de  rechter 
zodoende,  ten onrechte,  aan de bedoelde verklaring de bewijswaarde  van een feitelijk 
vermoeden  ontzegt  (schending van de artikelen  870 van  het  Gerechtelijk Wetboek en 
1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel  22ter,  eerste  zin,  van de R.S.Z.-Wet van 27 juni 

1969, zoals te dezen van toepassing, worden, behoudens bewijs van het tegen-
deel  dat  door de werkgever  wordt  aangebracht,  de deeltijdse werknemers,  bij 
ontstentenis van inschrijving in de documenten bedoeld bij de artikelen 160, 162, 
163 en 165 van de Programmawet  van 22 december  1989 of  bij  gebrek  aan 
gebruik van de apparaten bedoeld bij artikel 164 van dezelfde wet, vermoed hun 
prestaties  te hebben uitgevoerd  volgens  de werkroosters  die openbaar  werden 
gemaakt zoals bepaald in de artikelen 157 tot 159 van dezelfde wet.

Overeenkomstig de tweede zin van artikel 22ter, worden de deeltijdse werkne-
mers, bij ontstentenis van openbaarmaking van de werkroosters, vermoed arbeid 
te  hebben  verricht  in  het  kader  van  een  arbeidsovereenkomst  voor  voltijdse 
arbeid.

2. De vermoedens, neergelegd in voormeld artikel 22ter, zijn ingesteld om de 
inning  en  de  invordering  van  de  verschuldigde  socialezekerheidsbijdragen  te 
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verzekeren.
Deze wettelijke vermoedens belangen de openbare orde aan.
3.  Een bekentenis  kan niet  slaan  op zaken waarover  de wet  niet  toelaat  te 

beschikken of waarover geen dading mag worden aangegaan.
De bekentenis van een feit dat een beslissend gegeven uitmaakt voor de al dan 

niet toepasselijkheid van een wet van openbare orde, mag dienvolgens door de 
rechter niet worden aangenomen.

Hieruit  volgt  dat  geen  bekentenis  mogelijk  is  met  betrekking  tot  feitelijke 
elementen waarop de toepassing van de vermoedens neergelegd in artikel 22ter 
gegrond is.

4. Het middel, in zoverre het aanvoert dat de ontstentenis van openbaarmaking 
van de werkroosters door de eiser als feit bewezen kan worden door middel van 
een bekentenis, faalt naar recht.

5.  Het  arrest  oordeelt  dat  de  verklaring  van  23  oktober  1995,  waarin 
verweerder erkent geen werkroosters te hebben bijgehouden vóór oktober 1994, 
een  gewoon  bewijselement  blijft  waarvan  de  feitenrechter  de  bewijswaarde 
beoordeelt.

Het  oordeelt  dat  die  verklaring  bij  gebreke  van  andere  bewijselementen 
"onvoldoende naar recht bewijst dat de voorwaarde tot het werkzaam maken van 
artikel 22ter van de R.S.Z.-Wet" (...) ter zake is vervuld voor de periode van 1 
juni 1994 tot en met 30 september 1994 voor zeven, minstens vijf werknemers.

6. Het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat het bestreden arrest verweerders 
verklaring van 23 oktober 1995 niet als een "gewoon" bewijselement aanvaardt 
en  aan  de  bedoelde  verklaring  de  bewijswaarde  van  een  feitelijk  vermoeden 
ontzegt, berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist mitsdien feitelijke 
grondslag.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

24 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Thijs,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs.  De 
Bruyn en Geinger.

Nr. 233

3° KAMER - 24 april 2006

1º RECHTERLIJK GEWIJSDE — GEZAG VAN GEWIJSDE — STRAFZAKEN - 
GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN - DRAAGWIJDTE OP GEBIED VAN SOCIALE ZEKERHEID

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - RECHTERLIJK GEWIJSDE - GEZAG VAN 
GEWIJSDE - GELDING TEN OPZICHTE VAN DERDEN - DRAAGWIJDTE OP GEBIED VAN SOCIALE 
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ZEKERHEID

1º en 2° Het gezag van gewijsde in strafzaken staat er niet aan in de weg dat een partij, in  
een later burgerlijk proces, de mogelijkheid krijgt om de elementen te betwisten die uit  
het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij het strafgeding was betrokken of er niet  
vrij haar belangen heeft kunnen doen gelden; dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1 
van het E.V.R.M. niet toepasselijk is1. (Art. 4, V.T.Sv.; Art. 6.1, Verdrag Rechten van de 
Mens)

(R.S.Z. T. S..)

ARREST

(A.R. S.05.0075.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 18 februari 2005 gewezen 

door het Arbeidshof te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, §1, eerste lid, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; 
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende Voorafgaande Titel bij het Wetboek 

van Strafvordering (V.T.Sv.);
-  het  algemeen  rechtsbeginsel  inzake  het  gezag  erga  omnes  van  het  strafrechtelijk 

gewijsde, zoals dit besloten ligt in artikel 4 V.T.Sv.;
- het algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Bestreden beslissing
Het bestreden arrest verklaart  het  beperkt  hoger  beroep van eiser ontvankelijk doch 

ongegrond en bevestigt het vonnis van de eerste rechter in zoverre dit de vordering van 
eiser  met  betrekking  tot  de  ambtshalve  regularisatie  van  5  juni  2000  betreffende  de 
tewerkstelling van de heer P.S. als ongegrond afwees.

Het bestreden arrest verklaarde deze vordering ongegrond omwille van het strafrechte-
lijk  gewijsde  dat  kleefde  aan  het  vonnis  van  de  Correctionele  Rechtbank  te  Gent  in 
zoverre was beslist dat niet was bewezen dat er in casu sprake was van prestaties die door 
P.S. krachtens een arbeidsovereenkomst waren geleverd :

"(Eiser) houdt voor dat hij geen partij was in het strafproces en dat de strafzaken en de 
sociale zaken een totaal andere grondslag hebben.

Het Hof van Cassatie neemt met vaststaande rechtspraak aan dat uit het samenlezen van 
artikel  4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering,  en artikel  6, 
eerste lid, van het EVRM, volgt dat het gezag van strafrechtelijk gewijsde er niet aan in de 

1 Zie Cass., 7 okt. 1996, AR S.95.0117.N, nr 872; Cass., 2 okt. 1997, AR C.94.0030.N, nr 381 met 
concl. adv.-gen. DUBRULLE; Cass., 24 juni 2002, AR C.98.0273.N, N.J.W. 2002, 353.
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weg staat dat een partij in een later burgerlijk proces de kans moet hebben de gegevens, 
afgeleid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of 
er niet vrij haar belangen kon laten gelden (Cass., 2 oktober 1997, Arr. Cass., 1997, 889; 
Cass., 24 juni 2002, NjW 2002, 353), zoals de eerste rechter en (eiser) in principe, terecht 
stellen.

Deze rechtspraak is te dezen evenwel niet relevant omdat (eiser) zich voor de inge-
stelde vordering niet kan beroepen op artikel 6, eerste lid, van het EVRM.

Aangezien (eiser), blijkens de artikelen 5 en 9, van de Socialezekerheidswet werkne-
mers van 27 juli 1969, een openbare instelling is die door de wet met de inning van de 
bijdragen  voor  sociale  zekerheid  is  belast,  is  een  geschil  tot  invordering  van  sociale 
bijdragen, net als een geschil tot terugbetaling van bijdragen (Cass., 7 oktober 1996, Arr. 
Cass., 1996, 872; R.W. 1996-97, 781; J. T. T. 1997, 166 met noot en Soc. Kron. 1997, 
63), geen geschil over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin van artikel 6.1. van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden.

Dit betekent dat (eiser) de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag 
erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde niet kan betwisten door zich te beroepen op 
artikel 6, eerste lid, van het EVRM (R. Nelissen, Sociaalrechtelijke aspecten omtrent de 
adagia 'Le Criminel tient le civil  en état' en 'Le criminel emporte le civil',  rede uitge-
sproken op de plechtige openingszitting van het Arbeidshof te Antwerpen op 1 september 
2004, weergave op de website van het Arbeidshof te Antwerpen, p. 33 - gedrukt exem-
plaar p. 30).

Het Hof van Cassatie heeft weliswaar gesteld dat de ambtshalve veroordeling van de 
werkgever  tot  betaling aan de R.S.Z.  van achterstallige bijdragen krachtens artikel  35, 
tweede lid, van de R.S.Z.-Wet van 1969, een bijzondere herstelwijze oplegt in het alge-
meen belang van de financiering van de sociale zekerheid, die afwijkt  van het gemeen 
recht, en dat de ambtshalve veroordeling geen straf is maar een burgerlijk karakter heeft 
en niet het gezag van het strafrechtelijk gewijsde heeft dat kleeft aan een strafrechtelijke 
veroordeling (Cass., 21 februari 2000, Arr. Cass. 2000, 459; J.T.T. 1999-2000, 188; R.W. 
2000-2001, 165 met noot; Soc. Kron. 2000, 481), zodat ook het afwijzen van een derge-
lijke veroordeling dat gewijsde lijkt te ontberen.

Zo kunnen ook bijdrage-opslagen en intresten na een ambtshalve veroordeling tot beta-
ling van de bijdragen bij correctioneel vonnis nog later gevorderd worden bij het arbeids-
gerecht (Arbh. Antwerpen, afdeling Hasselt, 9 maart 1999, J.T.T. 1999, 406).

Maar te dezen heeft de strafrechter definitief en zeker beslist dat P.S. niet verbonden 
was  door  een  arbeidsovereenkomst  tijdens  de  te  dezen  relevante  periode,  beslissing 
waaraan in elk geval wel het strafrechtelijk gezag van gewijsde kleeft.

Het gezag van strafrechtelijk gewijsde dat geldt 'erga omnes' is immers verbonden aan 
'hetgeen zeker en noodzakelijk door de strafrechter is beslist'.

De strafrechter heeft echter wat betreft de feiten die tevens de aanleiding zijn geweest 
tot  de  deelvordering die thans nog in  betwisting is,  niet  geoordeeld over  enig moreel 
bestanddeel van de inbreuk evenmin trouwens als over het materieel bestanddeel ervan.

Het materieel bestanddeel bestaat immers niet uit de tewerkstelling zelf, maar uit het 
niet-inschrijven van een werknemer in het personeelsregister en het niet-aangeven van een 
tewerkstelling van die werknemer.

Te dezen heeft de strafrechter geoordeeld dat niet wordt bewezen dat er sprake is van 
tewerkstelling, dus dat P.S. verbonden was door een arbeidsovereenkomst met (verweer-
ster).

Om die reden werden de aangestelden van (verweerster) vrijgesproken van de ten laste 
gelegde feiten.
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Aangezien  de  strafrechter  definitief  heeft  beslist  dat  P.S.  in  de  te  dezen  relevante 
periode  niet  verbonden  was  door  een  arbeidsovereenkomst  met  (verweerster)  kan  dit 
(arbeidshof), zonder het gezag van het strafrechtelijk gewijsde te schenden, de vordering 
van (eiser) die gesteund is op die beweerde tewerkstelling niet gegrond verklaren (verge-
lijk  in  verband  met  vrijspraak  door  de  strafrechter  t.a.v.  burgerlijke  partij:  Cass.,  16 
december 1991, Soc. Kron. 1992, 285, en voor wie geen partij was in de procedure voor 
de strafrechter: Cass., 24 juni 2002, NjW 2002, 336 geciteerd door I. Boone)".

Grieven
Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel inzake het strafrechtelijk gewijsde, dat in 

artikel  4  van  de  V.T.Sv.  ligt  besloten,  mogen  beslissingen  op  de strafvorderingen,  in 
beginsel,  niet  opnieuw ter sprake worden  gebracht  ter gelegenheid van een navolgend 
burgerlijk of sociaalrechtelijk proces.

De draagwijdte van deze regel wordt evenwel in sterke mate beperkt doordat hij in 
samenhang moet  worden  gelezen  met  het  algemeen  rechtsbeginsel  van  het  recht  van 
verdediging en artikel 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van 
de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) dat inhoudt dat eenieder het recht heeft 
op een eerlijke behandeling van zijn zaak bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten 
en verplichtingen.

Het gezag van het strafrechtelijk gewijsde staat er niet aan in de weg dat een partij in 
een later burgerlijk of sociaalrechtelijk proces de kans moet krijgen om de gegevens, afge-
leid uit het strafgeding, te betwisten in zoverre zij geen partij was in het strafgeding of er 
niet vrij haar belangen kon laten gelden.

Deze relativiteit van het beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken vloeit recht-
streeks voort uit artikel 4 van de V.T.Sv. en dient niet noodzakelijk aan artikel 6 van het 
EVRM te worden vastgeknoopt.

Waar eiser, als openbare instelling die door de wet met de inning van de bijdragen voor 
sociale  zekerheid  is  belast  (zie  de  artikelen  5  en  9  van  de  RSZ-wet),  zich  niet  kan 
beroepen op artikel 6.1 van het EVRM om de toepassing van het algemeen rechtsbeginsel 
inzake het gezag van gewijsde in strafzaken te betwisten, nu een geschil tot invordering 
van sociale bijdragen ten aanzien van eiser geen geschil is over burgerlijke rechten en 
verplichtingen in de zin van het voormeld artikel 6.1, kan eiser de beperkte draagwijdte 
van het strafrechtelijk gewijsde bijgevolg steeds inroepen op grond van artikel 4 van de 
V.T.Sv. zelf.

In zoverre eiser geen partij was geweest in de procedure voor de strafrechter die tot de 
vrijspraak van de aangestelden van verweerster heeft geleid, kon het absoluut gezag van 
gewijsde waarmee deze vrijspraak was bekleed derhalve evenmin aan eiser worden tegen-
geworpen en stond het hem vrij om voor het arbeidshof aan te voeren dat de heer P.S., 
anders dan door de strafrechter was beslist, wel in ondergeschikt verband door verweer-
ster werd tewerkgesteld in de relevante periode.

Het  vrijsprekend  vonnis  van  de  strafrechter  kon  bijgevolg  geen  dwingende  reden 
vormen voor het arbeidshof om de vordering van eiser ongegrond te verklaren en kon 
hoogstens  door  het  arbeidshof  in  aanmerking  worden  genomen  als  een  feitelijk 
vermoeden dat een gezagsrelatie ontbrak.

Door te oordelen dat door de strafrechter definitief was beslist dat de Heer P.S. niet 
verbonden was door een arbeidsovereenkomst met verweerster en dat het arbeidshof de 
vordering van eiser niet kon inwilligen, zonder het gezag van het strafrechtelijk gewijsde 
te  schenden,  heeft  het  bestreden  arrest  bijgevolg  de  draagwijdte  van  het  gezag  van 
gewijsde in strafzaken miskend.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig het strafrechtelijk gewijsde van het 
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vonnis van de strafrechter aan eiser heeft tegengeworpen op de enkele grond dat eiser zich 
als openbare instelling, die met de inning van de bijdragen is belast, niet op artikel 6.1 van 
het EVRM kan beroepen waardoor het bestreden arrest aan eiser ten onrechte de moge-
lijkheid heeft ontzegd om de gegevens te betwisten die werden afgeleid uit het strafgeding 
(schending van alle in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het gezag van gewijsde in strafzaken, zoals dit besloten ligt in artikel 4 van 

de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, staat niet eraan in de 
weg  dat  een  partij  in  een  later  burgerlijk  proces  de  mogelijkheid  krijgt  om 
elementen te betwisten die uit het strafproces zijn afgeleid, in zoverre zij niet bij 
het strafgeding was betrokken of er niet vrij haar belangen heeft kunnen doen 
gelden.

2. Dit geldt ook in materies waarop artikel 6.1. van het EVRM niet toepasse-
lijk is.

3. Het arrest oordeelt dat:
- de strafrechter bij vonnis van 16 mei 2001 definitief beslist heeft dat P.S. niet 

verbonden was met de verweerster door een arbeidsovereenkomst tijdens de te 
dezen relevante periode;

- aan die beslissing een gezag van strafrechtelijk gewijsde erga omnes kleeft;
- het geschil tot invordering van sociale bijdragen door een openbare instelling 

als de eiser, geen geschil is over burgerlijke rechten en verplichtingen in de zin 
van artikel 6.1. van het EVRM waardoor de eiser de toepassing van het algemeen 
rechtsbeginsel van het gezag erga omnes van het strafrechtelijk gewijsde niet kan 
betwisten door zich te beroepen op artikel 6.1. van het EVRM.

4. Het arrest beslist op grond daarvan dat het, hoewel de eiser niet in het straf-
geding was betrokken, de vordering van de eiser die steunt op een tewerkstelling 
van P.S. met een arbeidsovereenkomst, niet kan toekennen zonder het gezag van 
strafrechtelijk gewijsde van het vonnis van 16 mei 2001 te schenden.

5. Door aan het gezag van strafrechtelijk gewijsde een dergelijke draagwijdte 
toe te kennen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar recht.

6. Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
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 Antwerpen.

24 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Waûters– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
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caten: mrs. De Bruyn en van Eeckhoutte.

Nr. 234

3° KAMER - 24 april 2006

1º SCHULDVERNIEUWING - DELEGATIE VAN SCHULDENAAR - CONVENTIONELE OVERGANG 
VAN ONDERNEMING - WERKGEVERS - SCHULDENAARS - WERKNEMER - SCHULDEISER - ARTIKEL 
1275, B.W. - AARD

2º ARBEIDSOVEREENKOMST — VERPLICHTINGEN - CONVENTIONELE OVERGANG 
VAN ONDERNEMING - WERKGEVERS - SCHULDENAARS - WERKNEMER - SCHULDEISER - 
SCHULDVERNIEUWING - DELEGATIE VAN SCHULDENAAR - ARTIKEL 1275, B.W. - AARD

3º LOON — RECHT OP LOON - EINDEJAARSPREMIE - AARD - ONTSTAAN - GEVOLG

4º LOON — RECHT OP LOON - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - EINDEJAARSPREMIE - 
PRO RATA - BEREKENING

5º LOON — RECHT OP LOON - ARBEIDSOVEREENKOMST - GROEPSVERZEKERING - 
WERKGEVERSBIJDRAGE - RECHT VAN BETALING - ONTSTAAN

1º en 2° De regel volgens welke de delegatie waarbij een schuldenaar aan de schuldeiser 
een  andere  schuldenaar  geeft  die  zich  tegenover  de  schuldeiser  verbindt,  geen 
schuldvernieuwing teweegbrengt, indien de schuldeiser niet uitdrukkelijk heeft verklaard 
dat hij zijn schuldenaar die de delegatie gedaan heeft, van zijn verbintenis wil ontslaan, is  
niet  van dwingend recht  ten voordele  van de overnemer  in  geval  van overgang van  
onderneming.  (Art. 1275, B.W.; Art. 3.1, tweede lid, Richtlijn 77/187/EEG van de Raad 
van 14 feb. 1977)

3º Een eindejaarspremie is in de regel de tegenprestatie van de arbeid die ter uitvoering 
van  de  arbeidsovereenkomst  wordt  verricht,  zodat  het  recht  erop,  in  beginsel  wordt  
verkregen  naar  gelang  de  arbeid  is  verricht;  de  eindejaarspremie  is  dienvolgens 
splitsbaar1. (Art. 20, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet)

4º In geval de arbeidsovereenkomst de toekenning inhoudt van een eindejaarspremie is de 
betaling van deze premie bij ontstentenis van nadere precisering in beginsel verschuldigd 
op het einde van het jaar; bij beëindiging van de overeenkomst vóór het einde van het  
jaar is de betaling pro rata in beginsel verschuldigd voor de in dat jaar tot dat tijdstip  
geleverde arbeid. (Art. 20, 3°, Arbeidsovereenkomstenwet)

5º Wanneer de arbeidsovereenkomst een bepaling inhoudt waarbij de werkgever zich er  
toe verbindt de premies te betalen voor een groepsverzekering, bestaat die verbintenis 
vanaf het sluiten van de arbeidsovereenkomst, maar ontstaat het recht op de betaling 
van  de  premies  op  de  data  waarop  die  premies  komen  te  vervallen.  (Art.  20,  3°, 
Arbeidsovereenkomstenwet)

(DOEDIJNS FLUITRONICS nvT. D. e.a.)

ARREST

(A.R. S.05.0080.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 9 mei 1994, AR S.93.0110.N, nr 225.
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Het cassatieberoep is gericht  tegen een arrest, op 14 februari 2005 gewezen 
door het Arbeidshof te Gent.

Raadsheer Ghislain Dhaeyer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift vijf middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het in het middel bedoelde verweer gaat er van uit dat het beroepen vonnis 

geen veroordeling inhoudt doch enkel het debat heropent teneinde de partijen, 
meer bepaald de verweerders, toe te laten bijkomende bewijzen voor te brengen.

2. De appelrechters stellen vast dat het beroepen vonnis oordeelt dat, anders 
dan door de verweerder voorgehouden,

- de verweerder over geen keuzerecht beschikte om al dan niet in dienst te 
treden van de eiseres doch deze wel de bestaande arbeidsovereenkomst integraal 
moest overnemen, inclusief de bestaande voordelen;

- de nieuwe plaats van tewerkstelling, met een aantal bijkomende kilometers, 
geen reden was om te oordelen dat de eiseres de arbeidsovereenkomst eenzijdig 
zou hebben gewijzigd. 

De appelrechters hebben aldus vastgesteld dat het beroepen vonnis niet enkel 
het debat heeft heropend en zij dienden dan ook niet meer te antwoorden op het 
verweer dat, gelet op hun oordeel, niet meer dienend was.

3. Het middel kan niet worden aangenomen. 
Tweede middel
4. De appelrechters stellen vast dat de verweerder oorspronkelijk was tewerk-

gesteld bij Vickers Systems GmbH die een deel van haar onderneming liet over-
gaan  op de eiseres  en dat  die overgang ten aanzien van de verweerder  op 7 
februari 1996 gevolgen had.

5. De appelrechters  oordelen dat als gevolg van de overgang,  de eiseres  de 
werkgever van de verweerder is geworden.

Zij  oordelen  verder  dat  de  eiseres  de  verweerder  op  18  maart  1996  heeft 
ontslagen door de arbeidsplaats eenzijdig en op belangrijke wijze te wijzigen, 
veroordelen haar tot het betalen van een opzeggingsvergoeding en zeggen dat die 
veroordeling niet slaat op de verweerster op grond dat deze alsdan niet langer de 
werkgever van de verweerder was.

6. Het middel voert aan dat ook de verweerster (rechtsopvolger van Vickers 
Systems  GmbH) tot  betaling  diende  te  worden  veroordeeld  op  grond  dat  de 
verweerder  overeenkomstig artikel  1275 van het Burgerlijk Wetboek, dat  van 
dwingend recht  is,  de  verweerster  niet  uitdrukkelijk  heeft  vrijgesteld  van het 
gehouden zijn tot de schulden na de overgang van onderneming.
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7. Het blijkt niet dat de eiseres dit middel voor de appelrechters heeft aange-
voerd of dat de andere partijen dit in het debat hebben gebracht.

De bepalingen van dit artikel zijn niet van dwingend recht ten voordele van de 
overnemer in geval van overgang van onderneming.

8. Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk.
Derde Middel
Eerste en tweede subonderdeel van het eerste onderdeel
9. Artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van de Nationale Arbeids-

raad nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de 
werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van onderne-
mingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werkne-
mers  die  overgenomen  worden  bij  overname  van  activa  na  faillissement  of 
gerechtelijk  akkoord  door  boedelafstand,  algemeen  verbindend  verklaard  bij 
koninklijk besluit van 25 juli 1985, ingevoegd bij artikel 1 van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32quater van 19 december 1989, algemeen verbindend 
verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 1990, met gevolgen vanaf 16 mei 
1989, bepaalt dat de vervreemder en de verkrijger in solidum gehouden zijn tot 
betaling  van  de  op het  tijdstip  van  de  overgang  in  de  zin van  artikel  1,  1°, 
bestaande schulden, die uit de op dat tijdstip bestaande arbeidsovereenkomsten 
voortvloeien,  met  uitzondering  van  de  schulden  uit  hoofde  van  aanvullende 
regimes van sociale voorzieningen, zoals bedoeld in artikel 4 van deze overeen-
komst. 

10. Met de op het tijdstip van de overgang bestaande schulden zijn de schulden 
bedoeld in de zin van voormeld artikel 1, 1°, met betrekking tot de tot op dat 
ogenblik gepresteerde arbeidsprestaties.

11. De eiseres komt op tegen de beslissing van het arrest dat de verweerster 
niet  met  de  eiseres  in  solidum is  veroordeeld  tot  betaling  van de eindejaars-
premie pro rata voor de periode vanaf de gedeeltelijke overdracht van de onder-
neming op 7 februari 1996 tot de datum van het ontslag op 18 maart 1996.

12. Het arrest oordeelt dat de verweerder krachtens zijn arbeidsovereenkomst 
gerechtigd was op een eindejaarspremie, dat uit niets blijkt dat er geen bereke-
ning pro rata is toegelaten, dat zijn ontslag het recht op de premie deed ontstaan 
en dat  gelet  op de deelbaarheid van de premie en de bepaling van voormeld 
artikel  8, de verweerster  slechts tot  betaling van de eindejaarspremie pro rata 
gehouden is voor de periode van 1 januari 1996 tot de datum van de gedeeltelijke 
overdracht van de onderneming op 7 februari 1996.

Door  aldus  te  beslissen  oordeelt  het  arrest  niet,  zoals  de  eiseres  nochtans 
aanvoert, dat de pro rata eindejaarspremie opeisbaar wordt naargelang de arbeid 
wordt verricht.

13. De subonderdelen missen feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
Eerste subonderdeel
14. Een eindejaarspremie is in de regel de tegenprestatie van de arbeid die ter 
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uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt verricht, zodat het recht erop, in 
beginsel wordt verkregen naar gelang de arbeid is verricht. De eindejaars-premie 
is dienvolgens splitsbaar.

15. In  geval  de arbeidsovereenkomst de toekenning inhoudt van een einde-
jaarspremie is de betaling van deze premie bij ontstentenis van nadere precise-
ring in beginsel verschuldigd op het einde van het jaar.

Bij beëindiging van de overeenkomst voor het einde van het jaar is de betaling 
pro rata in beginsel  verschuldigd voor de in dat jaar tot dat tijdstip geleverde 
arbeid. 

Het subonderdeel dat er van uitgaat dat het recht op betaling van zulke einde-
jaarspremie pro rata  reeds  bestaat  voor dat  de arbeidsprestaties  geleverd  zijn, 
faalt naar recht.

Tweede subonderdeel
16. In zoverre dit subonderdeel de schending aanvoert van artikel 1275 van het 

Burgerlijk Wetboek, is het nieuw om dezelfde reden als gesteld in het antwoord 
op het tweede middel, mitsdien niet ontvankelijk.

17. In zoverre dit subonderdeel de schending aanvoert van andere wettelijke 
bepalingen, is het afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 
1275 van het Burgerlijk Wetboek, mitsdien niet ontvankelijk.

Derde onderdeel
18. Het arrest oordeelt niet dat het recht op de oudejaarspremie reeds ontstaat 

bij het aangaan van de verbintenis tot betaling van die premie.
19. Het onderdeel steunt op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en is 

mitsdien niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
Eerste en tweede subonderdeel
20. In zoverre het arrest stelt dat het ontslag van verweerder het recht op de 

eindejaarspremie pro rata deed ontstaan, geeft het arrest te kennen dat het recht 
op de betaling van de eindejaarspremie pro rata bij het ontslag verworven werd.

21. De subonderdelen die er van uitgaan dat het arrest aldus oordeelt dat de 
verweerder  slechts  bij  het  ontslag  de  toekenning  van  de  eindejaarspremie 
verwierf, berust op een verkeerde lezing van het arrest en missen bijgevolg feite-
lijke grondslag.

Vierde middel
Eerste onderdeel
22. Wanneer de arbeidsovereenkomst een bepaling inhoudt waarbij de werk-

gever zich er toe verbindt de premies te betalen voor een groeps-verzekering, 
bestaat  die  verbintenis  vanaf  het  sluiten  van  de  arbeids-overeenkomst,  maar 
ontstaat het recht op de betaling van de premies op de data waarop die premies 
komen te vervallen.

23. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de schuld, bestaande in het betalen 
van de premies van de groepsverzekering reeds bij het aangaan van de verbin-
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tenis tot betaling van die premies bestaat, faalt het naar recht.
24.  Het  arrest  geeft  te  kennen  dat  de  schuld  tot  betaling  van  die  premies 

betrekking heeft op de periode na de overdracht en dat de eiseres in gebreke is 
gebleven deze betalingen te verrichten en daarom schadevergoeding verschul-
digd is. 

25. Door aldus te beslissen schendt het arrest de als geschonden aangewezen 
wettelijke bepalingen niet.

26. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
27. In zoverre dit onderdeel de schending aanvoert van artikel 1275 van het 

Burgerlijk Wetboek, is het nieuw om dezelfde reden als gesteld in het antwoord 
op het tweede middel, mitsdien niet ontvankelijk.

28. In zoverre dit onderdeel de schending aanvoert van andere wettelijke bepa-
lingen, is het afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending van artikel 1275 
van het Burgerlijk Wetboek, mitsdien niet ontvankelijk.

Vijfde middel
29.  In  zoverre  dit  middel  de  schending  aanvoert  van  artikel  1275 van  het 

Burgerlijk Wetboek, is het nieuw om dezelfde reden als gesteld in het antwoord 
op het tweede middel, mitsdien niet ontvankelijk.

30. In zoverre dit middel de schending aanvoert van andere wettelijke bepa-
lingen, is het afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde schending van artikel 1275 
van het Burgerlijk Wetboek, mitsdien niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep,
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

24 april 2006 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dhaeyer– Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. van Eeckhoutte, Maes en Kirkpatrick.

Nr. 235

2° KAMER - 25 april 2006

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
BEOORDELINGSVRIJHEID - GETUIGEN AANGEBRACHT DOOR EEN PARTIJ

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BEWIJS - GETUIGEN AANGEBRACHT 
DOOR EEN PARTIJ

1º en 2° Wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, staat het de strafrechter  
vrij zonder miskenning van het recht van verdediging zijn overtuiging te gronden op onder  
meer  verklaringen  van  getuigen  die  in  het  aanvankelijk  proces-verbaal  niet  worden 
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vermeld, ook al zijn deze getuigen later aangebracht door een partij. 

(C. T. S.)

ARREST

(A.R. P.05.1571.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brugge van 19 oktober 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Wanneer de wet zoals hier geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor-

deelt de rechter in strafzaken onaantastbaar in feite de bewijswaarde van de hem 
regelmatig  overgelegde  feitelijke  gegevens  waarover  de  partijen  tegenspraak 
hebben kunnen voeren.

Het staat hem onder meer vrij zijn overtuiging te gronden op verklaringen van 
getuigen die in het aanvankelijk proces-verbaal niet worden vermeld, ook al zijn 
deze getuigen later aangebracht door een partij.

Anders dan het middel stelt, mag de strafrechter wel een dergelijke verklaring 
als bewijs in aanmerking nemen.

In zoverre faalt het middel naar recht.
2. De eiser vermag geen miskenning van het recht van verdediging af te leiden 

uit de omstandigheid dat de appelrechters hun overtuiging gronden op dergelijke 
verklaringen.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
3.  In  zoverre  het  middel  voor  het  overige  opkomt tegen  die  onaantastbare 

beoordeling van de bewijswaarde van de getuigenverklaring, is het niet ontvan-
kelijk.

Tweede middel
Eerste onderdeel
4.  De  verplichting  van  artikel  149  Grondwet  elk  vonnis  met  redenen  te 

omkleden houdt niet in dat de rechter moet antwoorden op argumenten die tot 
staving van een middel zijn aangevoerd maar geen afzonderlijk middel vormen.

5. De eiser heeft zijn in het onderdeel aangehaalde argumenten enkel aange-
voerd tot staving van zijn middel met betrekking tot het gebrek aan geloofwaar-
digheid van de getuigenverklaring en de miskenning van het recht van verdedi-
ging. Met dit argument heeft hij geen afzonderlijk middel beoogd.

De appelrechters dienden die argumenten niet afzonderlijk te beantwoorden.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
6.  Voor  het  overige,  verwerpen  en  beantwoorden  de  appelrechters  met  de 

redenen die zij vermelden, eisers verweer.
In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
7. Het is niet tegenstrijdig te stellen, enerzijds, dat de getuige geen der partijen 

kent en met geen van hen in persoonlijk contact is gekomen, en anderzijds, dat 
de identiteit van die getuige door de raadsman van de verweerster aan het parket 
werd medegedeeld.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

zijn in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-
generaal – Advocaat: mr. M. Olivier, Brugge.

Nr. 236

2° KAMER - 25 april 2006

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - OPSTELLEN VAN EEN GESCHRIFT - 
GEBRUIK VAN VALS STUK DOOR ANDERE PERSOON - BEDRIEGLIJK OPZET OF OOGMERK OM TE 
SCHADEN - STRAFBAARHEID

Nu het misdrijf valsheid in geschrifte en dat van gebruik van valse stukken twee afzonderlijk 
misdrijven  vormen,  kan  het  gebruik  van  een  vals  stuk  strafbaar  zijn  van  zodra  de  
gebruiker kennis heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk opgesteld 
zonder bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden1. (Artt. 193 en 213, Sw.)

(KBC BANK nv T. A. en  VOSBERG nv)

ARREST

(A.R. P.05.1675.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest,  van  het  Hof  van  Beroep  te 

Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 14 november 2005.

1 Cass., 12 maart 1940, Bull. en Pas., 1940, I, 90.
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De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Het  misdrijf  valsheid  in  geschrifte  en  dat  van  gebruik  van  valse  stukken 

vormen twee afzonderlijke misdrijven.
De omstandigheid dat op het ogenblik van het opstellen van een geschrift, de 

opsteller  ervan  zich  niet  ervan  bewust  is  dat  dit  geschrift  een  of  meerdere 
onjuiste vermeldingen bevat, heeft niet voor gevolg dat bedoeld geschrift geen 
vervalsing van de waarheid inhoudt.

Het gebruik van een vals stuk kan strafbaar zijn van zodra de gebruiker kennis 
heeft van de valsheid ervan, ook al heeft de opsteller het stuk opgesteld zonder 
bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden.

Het  arrest  oordeelt  dat  de  geschriften,  voorwerp  van  de  telastlegging  A.I, 
"waarvoor er aanwijzingen zijn dat zij door een materiële vergissing zijn aange-
tast, niet met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden werden opge-
steld". Op die grond besluit het arrest dat "deze geschriften derhalve ook niet het 
voorwerp kunnen uitmaken van gebruik van valse stukken".

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt  het  bestreden  arrest  in  zoverre  het  de  verweerders  wegens  het 

misdrijf gebruik van de valse stukken voorwerp van de telastlegging A.I., buiten 
vervolging stelt, en daarbij ook preciseert dat de telastlegging B geen betrekking 
heeft op het gebruik van die valse stukken.

Veroordeelt de eiseres in de helft van de kosten en laat de overige helft ten 
laste van de Staat.

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer 
van inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

Begroot de kosten op 131,11 euro waarvan 101,11 verschuldigd en 30 euro 
betaald is.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal – 
Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout.

Nr. 237
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2° KAMER - 25 april 2006

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - MISDRIJVEN GEPLEEGD VOOR 1 MEI 2000 - 
HERSTELMAATREGELEN

Uit  de  woorden  "kan  in  principe"  in  de  aanhef  van  artikel  149,  §1,  derde  lid,  
Stedenbouwdecreet  1999,  blijkt  dat  voor  de  misdrijven  waarvan  de  eigenaar  kan 
aantonen  dat  ze  werden  gepleegd  voor  1  mei  2000,  in  elk  geval  ook  een  andere  
herstelmaatregel dan de meerwaarde kan worden aangewend1.

(P. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0079.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 

Antwerpen, correctionele kamer, van 7 december 2005.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

Met de notitie overeenstemmend arrest. 

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. H. Van Campfort, Leuven.

Nr. 238

2° KAMER - 25 april 2006

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - VERZOEKSCHRIFT - MEMORIE - TERMIJN VAN 
NEERLEGGING - INSCHRIJVING VAN DE ZAAK OP DE ALGEMENE ROL - GEVOLG

Niets verhindert de eiser in cassatie zijn cassatiemiddelen in de vormen en termijnen door 
de  wet  voorgeschreven  kenbaar  te  maken,  zelfs  indien  hij  niet  op  de  hoogte  wordt 

1 B.  DE TEMMERMAN, De  herstelmaatregelen  inzake  ruimtelijke  ordening,  in  Milieustraf-  en 
milieustrafprocesrecht, Actuele vraagstukken, blz 358, met verwijzing naar Arbitragehof nr 14/2005, 
19 januari 2005, overweging B.24. 
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gesteld van de inschrijving van de zaak op de algemene rol van het Hof1. (Artt. 420bis en 
422, Sv.)

(D.)

ARREST

(A.R. P.06.0129.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Brussel van 23 december 2005.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan. 
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de memorie
De eiser in cassatie kan op verscheidene manieren zijn middelen opgeven. Hij 

kan het doen bij de verklaring van zijn beroep in cassatie of in een verzoekschrift 
dat hij moet neerleggen binnen de vijftien dagen op de griffie van het gerecht dat 
de bestreden beslissing heeft gewezen (artikel 422 Wetboek van Strafvordering). 
Hij kan het ook doen in een memorie die hij binnen de twee maanden sedert de 
dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven, ter griffie van het Hof 
neerlegt (artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering). Die memorie 
moet wel minstens acht dagen vóór de terechtzitting aan het openbaar ministerie 
zijn meegedeeld (artikel 420bis, eerste lid, Wetboek van Strafvordering).

Zelfs indien de eiser niet op de hoogte wordt gesteld van de inschrijving op de 
rol, dan verhindert niets hem zijn cassatiemiddelen kenbaar te maken. Hij moet 
niet wachten totdat hij een verwittiging krijgt. De eiser in cassatie weet wanneer 
hij cassatieberoep heeft aangetekend. Van dan af weet hij dat hij vijftien dagen 
heeft om een verzoekschrift  met middelen neer te leggen conform artikel 422 
Wetboek van Strafvordering. Hij kan ook bij de griffie van het Hof de nodige 
inlichtingen inwinnen teneinde te weten wanneer de zaak op de algemene rol is 
ingeschreven,  wat hem toelaat  tijdig een memorie met middelen in te dienen 
conform artikel 420bis van hetzelfde wetboek. Hij kan dan ook niet voorhouden 
dat hij is verschalkt omdat hij niet formeel is verwittigd wanneer de zaak op de 
rol is ingeschreven.

De eiser heeft zijn memorie ingediend op 24 april 2006. Dit is buiten alle voor-
melde termijnen. De memorie is dan ook niet ontvankelijk.

De eiser vraagt  het Hof daarover het Arbitragehof een prejudiciële vraag te 
stellen.  Hij  houdt  voor  dat  het  openbaar  ministerie  zich  in  een  bevoorrechte 
positie bevindt. Dit is echter niet zo. Wanneer het openbaar ministerie cassatie-
beroep aantekent, gelden dezelfde voorwaarden en termijnen. 

1 Zie Cass., 15 juni 2004, P.04.0457.N, nr 325.
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Daar de prejudiciële vraag uitgaat  van een onjuiste juridische onderstelling, 
dient het Hof die vraag niet te stellen.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 239

2° KAMER - 25 april 2006

HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) 
— ALLERLEI - HOGER BEROEP TEGEN ARREST VAN HET HOF VAN CASSATIE

Tegen arresten van het Hof van Cassatie kan geen hoger beroep worden ingesteld1.

(W.)

ARREST

(A.R. P.06.0555.N)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

25 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, procureur-generaal.

Nr. 240

2° KAMER - 26 april 2006

1º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS 
VERWEZEN - PARTIJEN - TOESTAND

1 Cass., 26 okt. 1999, AR P.99.1351.N, nr 566. 
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2º VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - VERNIETIGING BEPERKT TOT DE 
STRAF - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
ONDERZOEK - VERPLICHTING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - VERWIJZING NA CASSATIE - VERNIETIGING BEPERKT TOT DE 
STRAF - GERECHT WAARNAAR DE ZAAK IS VERWEZEN - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - 
ONDERZOEK - VERPLICHTING

1º Wanneer het Hof krachtens de artt. 426 en 427 Sv., een beslissing vernietigt en de zaak  
verwijst naar een hof of naar een rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de 
rechtbank die het vernietigd arrest of vonnis gewezen heeft, plaatst dit de partijen, binnen 
de perken evenwel van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de  
rechter die deze beslissing heeft gewezen. (Artt. 426 en 427, Sv.)

2º en 3°  Na een vernietiging die beperkt is  tot  de straf, van een beslissing die,  na te  
hebben  verklaard  dat  de  duur  van  de  vervolgingen  de  redelijke  termijn  niet  had 
overschreden, heeft  gezegd dat  de telastleggingen bewezen zijn en de straffen heeft 
bevestigd die de eerste rechter aan de beklaagde heeft opgelegd, moet het gerecht op 
verwijzing  onderzoeken,  voor  het  tijdvak  na  de  beslissing  waarbij  de  telastleggingen 
bewezen zijn verklaard, of de redelijke termijn al dan niet is overschreden en, zo dit het  
geval is, de gevolgen daarvan wat betreft de toepassing van de straf beoordelen.  (Art. 
6.1, E.V.R.M.; Artt. 426 en 427, Sv.)

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0058.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 29 november 2005 in 

hoger beroep en op verwijzing is gewezen door de Correctionele Rechtbank te 
Charleroi ten gevolge van het arrest van 6 april 2005 van het Hof.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve aangevoerde middel afgeleid uit de schending van de arti-

kelen 426 en 427 van het Wetboek van Strafvordering:
Wanneer  het  Hof krachtens  de artikelen 426 en 427 van het  Wetboek van 

Strafvordering, een beslissing vernietigt en de zaak verwijst naar een hof of een 
rechtbank van dezelfde hoedanigheid als het hof of de rechtbank die de vernie-
tigde beslissing heeft gewezen, plaatst dit de partijen, binnen de perken evenwel 
van de vernietiging, in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter die 
deze beslissing heeft gewezen.

Bij  vonnis  van  12  november  2004  heeft  de  Correctionele  Rechtbank  te 
Doornik in hoger beroep, de telastleggingen bewezen verklaard en heeft het de 
straffen die door de eerste rechter aan eiser zijn opgelegd bevestigd. Vooraf had 
de rechtbank in hoger beroep beslist dat de duur van de vervolgingen de redelijke 
termijn niet had overschreden.

Dit vonnis resulteerde in een vernietiging die beperkt is tot de straf wegens 
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gebrek aan motivering van de weigering van een uitstel.
De correctionele rechtbank die op verwijzing uitspraak doet na vernietiging, 

heeft met name in antwoord op de conclusie van eiser beslist "dat er geen grond 
meer is om de kwestie van de redelijke termijn op te werpen". Het diende dit 
nochtans te onderzoeken voor het tijdvak na het vernietigde vonnis en, in het 
geval die termijn werd overschreden, de gevolgen daarvan wat betreft de toepas-
sing van de straf te beoordelen.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, 

zitting houdende in hoger beroep.

26 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 241

2° KAMER - 26 april 2006

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — GEMIS AAN BELANG OF 
BESTAANSREDEN - GEMIS AAN BELANG - BESLISSING DIE DE VERJARING VAN DE 
STRAFVORDERING VASTSTELT

2º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - HOF VAN BEROEP - VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELEND 
ARREST - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - ARREST DAT UITSPRAAK DOET OVER DE GEGRONDHEID VAN 
HET VERZET - STRAFVORDERING VERVALLEN - VERSTEK TE WIJTEN AAN DE OPPOSANT - 
VEROORDELING IN DE DOOR HET VERZET VEROORZAAKTE GERECHTSKOSTEN

3º GERECHTSKOSTEN — STRAFZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - HOF VAN BEROEP - VERSTEK VAN DE BEKLAAGDE - VEROORDELEND 
ARREST - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - ARREST DAT DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER DE 
STRAFVORDERING EN DE UITSPRAAK OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN AANHOUDT - 
VERSTEK TE WIJTEN AAN DE OPPOSANT - VEROORDELING IN DE DOOR HET VERZET VEROORZAAKTE 
GERECHTSKOSTEN - KOSTEN VAN HET VONNIS OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN

1º Niet ontvankelijk bij gebrek aan belang is het cassatieberoep van de beklaagde tegen 
een beslissing die de strafvordering vervallen verklaart door verjaring1.

2º Wanneer het hof van beroep uitspraak doet over de gegrondheid van het verzet van de  
beklaagde,  moet  het  hem veroordelen  in  de  gerechtskosten  die  door  dat  verzet  zijn 
veroorzaakt, inbegrepen de kosten van de uitgifte en van betekening van de bij verstek  

1 Cass., 8 nov. 1978, (A.C., 1978-1979, p. 284). 
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gewezen beslissing, zelfs indien het de strafvordering vervallen verklaart, wanneer het  
vaststelt dat het verstek aan de opposant te wijten is. (Art. 50, Sw.; Artt. 187, zesde lid, 
en 211, Sv.)

3º  De  kosten  van  het  verzet  van  de  beklaagde tegen  een  bij  verstek  gewezen  arrest 
hebben  betrekking  op  de  beslissing  over  de  strafvordering;  aangezien  het  arrest  op  
verzet definitief daarover uitspraak doet terwijl het beslist om de uitspraak aan te houden 
over  de  burgerlijke  rechtsvorderingen,  veroordeelt  het  de  beklaagde  rechtens  tot  de 
kosten van het verzet, wanneer het vaststelt dat het verstek aan hem te wijten is, terwijl 
het de kosten van de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt. (Art. 50, 
Sw.; Artt. 187, zesde lid, en 211, Sv.)

(D. T. L.. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0214.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De  cassatieberoepen  zijn  gericht  tegen  een  arrest,  op  22  december  2005 

gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
Eiser voert  twee middelen aan in een memorie en een derde middel  in een 

aanvullende  memorie.  Van  die  memories  is  een  voor  eensluidend  verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Over het eerste middel :
In zoverre het middel kritiek uitoefent op de vereffening van de gerechtskosten 

en dus een onderzoek van feiten vereist waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het 
niet ontvankelijk.

Voor  het  overige  bekritiseert  eiser  zijn  veroordeling  in  de  kosten  van  het 
verzet  met  de  overweging  dat  "de  vereffende  kosten  moeten  worden  aange-
houden".

Uit  de  artikelen  50  van  het  Strafwetboek,  187,  zesde  lid,  en  211  van  het 
Wetboek van Strafvordering volgt dat wanneer het hof van beroep uitspraak doet 
over de gegrondheid van het verzet van beklaagde, het hem moet veroordelen in 
de kosten en uitgaven die door dat verzet zijn veroorzaakt, inbegrepen de kosten 
van de uitgifte  en de betekening van de bij  verstek gewezen beslissing, zelfs 
indien het  de strafvordering vervallen verklaart,  wanneer  het  vaststelt  dat  het 
verstek aan de opposant te wijten is.

Hoewel ze verschillen van de andere kosten in beide instanties die het arrest 
ten laste van de Staat laat, hebben die verzetskosten betrekking op de beslissing 
over  de  strafvordering.  Aangezien  het  arrest  op  verzet  definitief  daarover 
uitspraak doet terwijl het beslist om de uitspraak aan te houden over de burger-
lijke rechtsvorderingen, veroordeelt het beklaagde rechtens tot de kosten van het 
verzet, wanneer het vaststelt dat het verstek aan hem te wijten is, terwijl het de 
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kosten van de beslissing over de burgerlijke rechtsvorderingen aanhoudt.
In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
(...)
Dictum
Het Hof
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt eiser in de kosten.

26 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. J-M. Flagothier, Brussel. 

Nr. 242

2° KAMER - 26 april 2006

1º VREEMDELINGEN - KANDIDAAT POLITIEK-VLUCHTELING - VERKLARING VAN DE KANDIDAAT - 
TAAL VAN HET ONDERZOEK - BESLISSING - DAAROPVOLGENDE BESLISSINGEN - MAATREGEL VAN 
VRIJHEIDSBEROVING - ANDERE TAAL - GEVOLG

2º TAALGEBRUIK — BESTUURSZAKEN - DIENST VREEMDELINGENZAKEN - KANDIDAAT 
POLITIEK-VLUCHTELING - VERKLARING VAN DE KANDIDAAT - TAAL VAN HET ONDERZOEK - 
BESLISSING - DAAROPVOLGENDE BESLISSINGEN - MAATREGEL VAN VRIJHEIDSBEROVING - ANDERE 
TAAL - GEVOLG

1º en 2° Krachtens art.  51-4,  §1,  tweede lid,  Vreemdelingenwet,  moet  de taal  van het  
onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de taal van de 
beslissing  zijn  waartoe  het  aanleiding  geeft  alsmede  die  van  de  eventuele  
daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied; uit die bepaling volgt  
evenwel niet dat het niet-gebruik van die taal in de vrijheidsbenemende maatregel de 
nietigheid van die maatregel meebrengt1. (Art. 51-4, §1, tweede lid, Vreemdelingenwet)

(M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.0417.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Eiseres voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

1 Zie Cass., 24 dec. 2003, AR P.03.1567.F, nr 671; G.-F. RANERI, noot onder Cass., 11 feb. 2004, 
Rev. dr. pén., 2004, p. 733. 
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verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
Met toepassing van artikel 74-5, §1, 2°, van de Wet van 15 december 1980 

betreffende  de  toegang  tot  het  grondgebied,  het  verblijf,  de  vestiging  en  de 
verwijdering van vreemdelingen, maakte eiseres, op 13 februari 2006, het voor-
werp uit  van een beslissing tot  vasthouding in  een welbepaalde  plaats  in het 
grensgebied. Die maatregel werd gerechtvaardigd door de omstandigheid dat zij 
gepoogd heeft het Rijk binnen te komen zonder te voldoen aan de voorwaarden 
die bij artikel 2 van de voormelde wet zijn bepaald.

Het bestreden arrest beslist om de beslissing van vrijheidsbeneming te hand-
haven. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het  middel  voert  enerzijds  aan  dat  de  beslissing  van  vrijheidsbeneming 

onwettig is in zoverre zij niet door de minister van Binnenlandse Zaken of zijn 
afgevaardigde  werd  ondertekend,  doch  door  de  directeur  van  het  gesloten 
centrum waar zij verblijft.

Uit de voormelde beslissing blijkt dat de directeur van het centrum heeft gete-
kend onder de voorgedrukte vermelding "de afgevaardigde van de minister van 
Binnenlandse zaken".

In zoverre het middel aanvoert dat die directeur niet de hoedanigheid heeft die 
in dit geschrift  wordt vermeld,  kan dit niet voor de eerste maal voor het  Hof 
worden aangevoerd en is het niet ontvankelijk.

Het middel voert anderzijds aan dat de voormelde beslissing, die in het Frans 
gebeurde, in het Nederlands had moeten zijn genomen, aangezien de administra-
tieve procedure met betrekking tot het verkrijgen van het vluchtelingenstatuut in 
het Nederlands werd gevoerd.

In zoverre het middel een schending van artikel 74-5, §1, 2°, van de Wet van 
15 december 1980 aanvoert, dat geen verband houdt met het gebruik der talen in 
bestuurszaken, faalt het naar recht.

Krachtens artikel 51-4, §1, tweede lid, van de voormelde wet, moet de taal van 
het onderzoek van de verklaring van de kandidaat politiek-vluchteling tevens de 
taal van de beslissing zijn waartoe het aanleiding geeft alsmede die van de even-
tuele daaropvolgende beslissingen tot verwijdering van het grondgebied.

Uit die bepaling volgt evenwel niet dat het niet-gebruik van die taal in de vrij-
heidsbenemende maatregel de nietigheid van die maatregel meebrengt.

In zoverre faalt het middel eveneens naar recht.
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiseres in de kosten. 

26 april 2006 – 2° kamer –  Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter –  Verslag-
gever:  de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. G. Mundere Cikonza, Brussel. 

Nr. 243

1° KAMER - 27 april 2006

1º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - KENNISGEVING - VOORWAARDEN

2º VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - SCHULDENAAR - MIDDELEN - 
GRENZEN

1º  Aan  de  gecedeerde  schuldenaar  dient  enkel  het  feit  van  de  overdracht  van  de  
schuldvordering ter  kennis te worden gebracht1;  die kennisgeving kan zowel  door  de 
overdrager als de overnemer gebeuren. (Art. 1690, tweede lid, B.W.)

2º Wanneer de kennisgeving van de overdracht van schuldvordering enkel uitgaat van de 
overnemer  mag de gecedeerde schuldenaar  zich tegenover  de overnemer  uitsluitend 
beroepen op middelen die het feit van de overdracht betreffen en niet op middelen die  
berusten  op de geldigheid  of  de  inhoud van de onderliggende overeenkomst  tussen 
overdrager  en  overnemer,  noch  op  deze  die  berusten  op  de  nakoming  van  die 
overeenkomst. (Art. 1690, tweede lid, B.W.)

(FORTIS COMMERCIAL FINANCE nv T. PARIS EXPRESS SERVICE nv)

ARREST

(A.R. C.04.0093.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen 
- de artikelen 1121, 1165, 1689, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 30 juni 2003 verklaart het Hof van Beroep te Brussel het 

hoger beroep van verweerster ontvankelijk en gegrond, verklaart het incidenteel beroep en 
de nieuwe vordering van  eiseres ontvankelijk  doch ongegrond  en wijst  haar  ervan  af, 
bevestigt het beroepen vonnis in de mate dat het oorspronkelijke vordering van eiseres 
ontvankelijk  verklaarde  en de kosten  had begroot,  doet  het  beroepen vonnis  voor  het 

1 Zie Cass., 28 okt. 1994, AR C.93.0047.N, nr 459.
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overige teniet en opnieuw rechtsprekend verklaart de vordering van eiseres, strekkende tot 
de  veroordeling  van  verweerster  tot  betaling  van  een  bedrag  van  4.877.474  BEF,  te 
vermeerderen met de gerechtelijke interesten, ongegrond en wijst haar van haar vordering 
af.

Deze beslissing is gestoeld op volgende gronden:
"2.  De NV Paris Express  verwijst  naar de overeenkomst  van factoring die gesloten 

werd tussen de BVBA F1 Courier en de NV Belgo-Factors en beroept zich op de bepaling 
van  artikel  1  van  de algemene  voorwaarden  van  deze overeenkomst  volgens  dewelke 
schuldvorderingen op schuldenaars die eveneens als schuldeiser tussenkomen, niet aan de 
factoringsmaatschappij kunnen worden overgedragen.

De NV Paris  Express  leidt  hieruit  af  dat  de  litigieuze  facturen  door  de BVBA F1 
Courier aan de NV Paris Express niet geldig werden overgedragen aangezien zijzelf en de 
BVBA F1 Courier wederzijds schuldeiser en schuldenaar waren.

De  NV Paris  Express  legt  fotokopieën  neer  van  17  facturen  die  zij  voor  dezelfde 
periode als de litigieuze facturen uitschreef op naam van de BVBA F1 Courier.

De door de BVBA F1 Courier en de NV Paris Express op elkaars naam uitgeschreven 
facturen betroffen  prestaties  van dezelfde aard,  namelijk  het  uitvoeren van  vervoerop-
drachten.

De NV Paris Express stelt derhalve terecht dat zijzelf en de BVBA F1 Courier jegens 
elkaar zowel schuldeiser als schuldenaar waren.

De NV Fortis, voorheen de NV Belgo-Factors, werpt op dat zij er niet toe gehouden 
was de factoringovereenkomst zelf aan de NV Paris Express mede te delen, dat zij enkel 
het feit  van de overdracht  ter kennis  van deze laatste moest  brengen,  en dat voor  het 
overige met betrekking tot deze overeenkomst enkel toepassing kan worden gemaakt van 
artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen betekent dat de factoringovereenkomst 
enkel gevolgen heeft tussen de contracterende partijen, en dat de wijze waarop deze over-
eenkomst werd uitgevoerd, door derden dient te worden erkend.

Artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat overeenkomsten alleen gevolgen 
teweegbrengen  tussen  de  contracterende  partijen  en  dat  zij  aan  derden  geen  nadeel 
toebrengen en hen slechts tot voordeel strekken in het geval voorzien bij artikel 1121 van 
het Burgerlijk Wetboek.

Dit belet echter niet dat de NV Paris Express zich niet slechts op het bestaan van deze 
overeenkomst,  maar  ook op de gevolgen  ervan tussen de contracterende partijen mag 
beroepen als  verweermiddel  tegen de vordering van  de NV Fortis  -  voorheen  de NV 
Belgo-Factors.

Zo een derde, buiten het geval van beding te zijnen gunste, de tenuitvoerlegging in zijn 
voordeel niet mag vorderen van de verbintenissen die uit een overeenkomst voortvloeien, 
belet  artikel  1165 van  het  Burgerlijk  Wetboek integendeel  niet  dat  een derde bij  een 
contract zich niet slechts op het bestaan van dit contract maar ook op de gevolgen welke 
het tussen de contracterende partijen heeft, mag beroepen, hetzij om de gegrondheid te 
staven van de vordering die hij tegen een van die partijen instelt, hetzij als verweermiddel 
tegen de vordering die een van die partijen tegen hem instelt (zie: Cass., 22 april 1997, 
Arr. Cass., 1997, bladzijde 868-873).

Dit betekent ter zake dat de NV Paris Express zich voor haar verweer tegen de vorde-
ring van de NV Fortis, voorheen de NV Belgo-Factors, op het beding van de overeen-
komst mag beroepen volgens hetwelk schuldvorderingen op schuldenaars die eveneens als 
schuldeiser  tussenkomen,  niet  aan  de  factoringmaatschappij  kunnen  worden  overge-
dragen.

Aangezien de NV Paris Express op afdoende wijze aantoont dat zijzelf en de BVBA F1 
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Courier wederzijds schuldeiser en schuldenaar waren, dient te worden vastgesteld dat de 
facturen die het voorwerp uitmaken  van de vordering van de NV Fortis,  niet  door de 
BVBA F1 Courier aan de NV Belgo-Factors konden worden overgedragen.

Hieruit volgt dat de NV Fortis zich niet op een cessie kan beroepen om zich tegen de 
NV Paris Express te richten, zodat haar vordering ongegrond voorkomt.

De omstandigheid dat de NV Belgo-Factors niet verplicht was de overeenkomst van 
factoring aan de NV Paris Express mede te delen, is niet relevant daar dit niet als gevolg 
heeft dat de NV Paris Express zich niet op het bestaan noch op de gevolgen van deze 
overeenkomst zou kunnen beroepen als verweermiddel tegen de vordering.

De vordering van de NV Fortis, voorheen de NV Belgo-Factors, wordt bijgevolg als 
ongegrond afgewezen.

3. Nu het hoger beroep van de NV Paris Express gegrond is, is de vordering van de NV 
Fortis strekkende tot het bekomen van een schadevergoeding wegens tergend en roeke-
loos beroep bijgevolg niet gegrond, evenmin als haar incidenteel beroep.

Grieven
Overeenkomstig  artikel  1689 van  het  Burgerlijk  Wetboek  wordt  de  overdracht  van 

schuldvordering tussen partijen evenals ten aanzien van derden door de loutere wilsover-
eenstemming voltrokken, met dien verstande dat artikel 1690, tweede lid, van het Burger-
lijk  Wetboek uitdrukkelijk  bepaalt  dat  de  overdracht  tegen de gecedeerde schuldenaar 
slechts kan worden ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar 
werd ter kennis gebracht of door hem werd erkend.

Uit laatstgenoemde wetsbepaling volgt dat aan de gecedeerde schuldenaar enkel het feit 
van de overdracht, met uitsluiting van de inhoud van de overeenkomst van overdracht, 
moet worden ter kennis gebracht.

De schuldenaar is immers een derde ten aanzien van deze overeenkomst, waarvan de 
inhoud hem niet aanbelangt.

Zo  de  schuldenaar  zich ten aanzien  van  de  overnemer  zal  kunnen  beroepen  op  de 
excepties die bestonden op het tijdstip van de kennisgeving van de overdracht der schuld-
vordering, nu de overdracht van schuldvordering de situatie van de schuldenaar niet kan 
verzwaren en de schuldvordering zodoende, behoudens afwijkend akkoord van de schul-
denaar, wordt overgedragen in de toestand waarin zij zich bevindt op het ogenblik van de 
cessie, zal hij dan ook geen exceptie kunnen putten uit de dekkingsovereenkomst, anders 
gezegd, uit de overeenkomst gesloten tussen de oorspronkelijke schuldeiser en de over-
nemer, welke voor hem een 'res inter alios acta is',  om aan de betaling van de overge-
dragen schuldvordering in handen van de cessionaris te ontkomen.

Luidens artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek brengen overeenkomsten bovendien 
enkel  gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen; zij brengen aan derden geen 
nadeel toe en strekken hun slechts tot voordeel in het geval voorzien bij artikel 1121.

Buiten het geval van een beding te zijnen gunste mag een derde zodoende in zijn voor-
deel  niet  de  tenuitvoerlegging  vorderen  van  verbintenissen  die  uit  een  overeenkomst 
voortvloeien; evenmin kan hij, om zijn plichten ten aanzien van één van de contractanten 
te beperken, een overeenkomst, waarbij hij geen partij is, als bindend inroepen. Ten slotte 
zal hij ook het feit van de niet-uitvoering van die overeenkomst dienen te erkennen.

Uit het voorgaande volgt dat, zodra de overdracht van de schuldvorderingen ter kennis 
werd gebracht van de schuldenaar, deze zich nog enkel zal kunnen bevrijden in handen 
van de cessionaris, een en ander onder voorbehoud van de excepties die hij put uit de 
rechtsverhouding die aan de overgedragen schuldvordering ten grondslag ligt.

Te dezen blijkt uit de overwegingen van het bestreden arrest dat de schuldvorderingen, 



Nr. 243 - 27.4.06 HOF VAN CASSATIE 973 

waarvan door de eiseres betaling werd gevorderd, aan eiseres werden overgedragen, met 
dien verstande dat verweerster betwistte dat zij rechtsgeldig werden overgedragen, gelet 
op de inhoud van de factoringovereenkomst (pagina 6, derde alinea, van het bestreden 
arrest), en dat er door eiseres acht specifieke kennisgevingen van overdracht met vraag tot 
betaling aan verweerster werden verstuurd, waarbij zij telkens vermeldde dat de betrokken 
factuur haar door de BVBA F1 Courrier overgedragen werd.

Bovendien voerde eiseres in haar beroepsconclusie expliciet  aan op pagina 3 onder 
randnummer 4 dat de cessie van alle facturen, dus inclusief de litigieuze facturen, meteen 
tegenstelbaar werd gemaakt  aan verweerster  overeenkomstig de bepalingen van artikel 
1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, door het aanbrengen op de voorzijde van 
iedere factuur van een groene zelfklever,  waarop melding werd gemaakt  van de over-
dracht, alsmede van het feit dat alleen betaling in handen van eiseres als bevrijdend kon 
beschouwd worden, zodat de cessie van alle facturen tegenwerpelijk was aan de bestem-
meling der facturen en dat bijkomend verweerster enkele dagen na de facturen nog een 
afzonderlijk cessiebericht per factuur vanwege eiseres ontving met onderaan dit document 
een  voorgedrukt  overschrijvingsformulier  om de  debiteur  toe  te  laten  deze  factuur  te 
regelen door storting op de bankrekening van eiseres (randnummer 5).

Besluit
Het hof van beroep kon op grond van de gedane vaststellingen, waaruit enerzijds blijkt 

dat de litigieuze facturen door de oorspronkelijke schuldeiser aan eiseres werden overge-
dragen en anderzijds blijkt dat de kennisgeving van bedoelde overdrachten aan verweer-
ster  daadwerkelijk  plaatsvond,  niet  wettig  besluiten  dat  verweerster  zich  voor  haar 
verweer tegen eiseres' vordering vermocht te beroepen op een beding, geput uit de facto-
ringovereenkomst,  totstandgekomen  tussen  de  oorspronkelijke  schuldeiser  en  eiseres, 
volgens hetwelk schuldvorderingen op schuldenaars die eveneens als schuldeiser tussen-
komen niet aan de factoringmaatschappij konden worden overgedragen, aldus vooreerst 
de relatieve kracht van de factoringovereenkomst miskennende (schending van de arti-
kelen 1121, 1165, 1689 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek), voorts de rechtsgevolgen, 
verbonden  aan  de  kennisgeving  van  de  overdracht  der  factuur  aan  de  schuldenaar, 
miskennende (schending van de artikelen 1690, tweede lid, en 1691 van het Burgerlijk 
Wetboek) en ten slotte uitspraak doende in miskenning van de regel dat de schuldenaar 
zich ten aanzien van de cessionaris enkel vermag te beroepen op de excepties, die hij put 
uit de aan de overgedragen schuldvordering ten grondslag liggende overeenkomst, voor-
zover deze reeds bestonden ten tijde van de kennisgeving van de overdracht, met uitslui-
ting van deze die de onderlinge verhouding tussen de oorspronkelijke schuldeiser-over-
drager en de overnemer betreffen (schending van de artikelen 1165, 1689, 1690 en 1691 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Volgens artikel 1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, kan de over-

dracht  van  schuldvordering  tegen  de  gecedeerde  schuldenaar  slechts  worden 
ingeroepen vanaf het ogenblik dat zij hem werd ter kennis gebracht of door hem 
werd aanvaard. Aan de gecedeerde schuldenaar dient enkel het feit van de over-
dracht ter kennis te worden gebracht. 

2. De kennisgeving kan zowel door de overdrager als de overnemer gebeuren.
3.  Wanneer  de kennisgeving  van  de  overdracht  enkel  uitgaat  van  de over-

nemer, mag de gecedeerde schuldenaar zich tegenover de overnemer uitsluitend 
beroepen op middelen die het feit zelf van de overdracht betreffen. Hij mag zich 
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niet beroepen op middelen die berusten op de geldigheid of de inhoud van de 
onderliggende overeenkomst tussen overdrager en overnemer, noch op deze die 
berusten op de nakoming van die overeenkomst.

4.  De appelrechters  die  na  te  hebben  vastgesteld  dat  de  schuldvorderingen 
waren overgedragen, oordelen dat de verweerster als gecedeerde schuldenaar het 
verweer mag voeren dat de schuldvorderingen krachtens de cessieovereenkomst 
niet konden worden overgedragen, schenden aldus de in het middel aangevoerde 
wetsbepalingen.

5. Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

kelijk verklaart.
Beveelt  dat  van dit  arrest  melding zal  worden gemaakt op de kant van het 

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

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

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix –  Andersluidende conclusie2 van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. Geinger. 

Nr. 244

1° KAMER - 27 april 2006

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - NIEUWE 
STEUNMAATREGELEN - INVOERING - COMMISSIE - AANMELDINGSPLICHT - MISKENNING - 
REGELMATIGHEID

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - WIJZIGINGEN - AANMELDINGSPLICHT - BEGRIP

3º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - VERPLICHTING VOOR HET 
HOF VAN CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN 
CASSATIE - EERDERE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE

5º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - AANMELDINGSPLICHT - MISKENNING - BELASTINGEN - BIJDRAGEN - 
NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES - VERPLICHTING

2 Het O.M. concludeerde in de zin van de r.o.1 en 2, alsook zoals in de eerste volzin van de r.o.3, 
doch verder dat de schuldenaar als louter feit de exceptie mocht opwerpen dat de schuldvordering 
niet in de overdracht begrepen wa, wat een verwerping impliceerde.
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6º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - COMMISSIE - NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES - BEVOEGDHEID

7º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
GEMEENSCHAPSRECHT - HEFFINGEN - STRIJDIGHEID - TERUGBETALING - VOORWAARDEN - BEWIJS 
- BEVOEGDHEID VAN EEN LID-STAAT

8º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
STEUNMAATREGELEN - STRIJDIGE HEFFINGEN - TERUGBETALING - AFWENTELING OP DERDEN - 
BEWIJSLAST

9º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPALINGEN - 
STEUNMAATREGELEN - STRIJDIGE HEFFINGEN - TERUGBETALING - AFWENTELING OP DERDEN - 
BEWIJSLAST

10º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — BELEID - 
GEMEENSCHAPSRECHT - HEFFINGEN - NATIONALE BEPALINGEN - TERUGBETALING - UITSLUITING - 
NIET-AFWENTELING - VERMOEDEN - WEERLEGGING - VERENIGBAARHEID

1º Geen nieuwe steunmaatregel kan geacht worden regelmatig te zijn ingevoerd als de EG-
Commissie niet tijdig door de voorafgaande procedure van het voornemen van een Lid-
Staat  om hem in  te  voeren  op de hoogte  werd  gebracht1.  (Art.  88,  derde  lid,  E.G.-
Verdrag)

2º De aanmeldingsplicht voor een steunmaatregel geldt niet enkel voor zijn invoering maar  
ook  voor  zijn  wijziging;  die  verplichting  geldt  ook  als,  nadat  de  EG-Commissie  heeft  
geoordeeld dat  een steunmaatregel  geheel of  ten dele niet  verenigbaar was met het 
Europees recht, een Lid-Staat de vroegere steunmaatregel wijzigt en vervangt door een  
nieuw steunstelsel2. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

3º en 4°  Het Hof van cassatie is niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen wanneer het 
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen reeds krachtens artikel 234 Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschappen een in dat artikel vermelde bepaling 
heeft uitgelegd en het Hof van cassatie zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht3.
(Art. 234, E.G.-Verdrag)

5º Wanneer een steunmaatregel met miskenning van de aanmeldingsplicht ten uitvoer is 
gelegd, zijn de nationale rechterlijke instanties in beginsel verplicht de terugbetaling te 
gelasten  van  de  specifiek  ter  financiering  van  de  tot  steun  geheven  belastingen  of  
bijdragen4. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

6º Het staat aan de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar zijn met 
de  gemeenschappelijke  markt,  maar  die  bevoegdheid  staat  los  van  deze  van  de 
nationale  rechterlijke  instanties  toe  te  zien  op  de  vrijwaring  van  de  rechten  van  de 
justitiabelen in geval van schending van de aanmeldingsplicht5.  (Art. 88, derde lid, E.G.-
Verdrag)

7º Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een Lid-Staat aan de terugbetaling 
van met dat recht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt, zoals dat die heffingen niet  
of niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is  

1 Cass., 11 maart 2005, AR C.02.133.N, nr 152
2 H.v.J., 17 juni 1999, nr C-285/97, Jur. H.v.J., 1998, I-4895; Cass., 19 jan. 2001, AR C.96.0091.N, 
nr 41, met concl. adv.-gen. DE RIEMAECKER.
3 Cass., 29 april 2003, AR P.02.1459.N-P.02.1578.N, nr 268.
4 Cass., 11 maart 2005, AR C.02.0133.N, nr 152.
5 Ibid.



976 HOF VAN CASSATIE 27.4.06 - Nr. 244 

voldaan door de verzoeker moet geleverd worden6. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

8º en 9° Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; hij die de heffingen  
heeft  betaald  kan  niet  verplicht  worden  te  bewijzen  dat  de  onverschuldigd  betaalde 
heffingen niet op derden zijn afgewenteld7. (Art. 88, derde lid, E.G.-Verdrag)

10º Het gemeenschapsrecht staat er niet aan in de weg dat nationale wettelijke bepalingen  
de  terugbetaling  van  in  strijd  met  dat  recht  toegepaste  heffingen  uitsluiten,  wanneer 
vaststaat  dat  hij  die  ze  heeft  moeten  betalen  ze  daadwerkelijk  op  anderen  heeft  
afgewenteld,  dat  het  vermoeden  van  niet-afwenteling  dus  kan  weerlegd  worden  en 
terugbetaling  door  de  voornoemde kan worden gevorderd8.  (Art.  88,  derde lid,  E.G.-
Verdrag)

(BELGISCHE STAAT, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid T. VANDEN AVENNE-OOIGEM nv)

ARREST

(A.R. C.04.0461.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 26 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel (1999/AR/1914).
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
1. Verweerster is een veevoederbedrijf dat ook varkens vetmest. Als zodanig 

heeft zij bijdragen betaald aan het Fonds voor de gezondheid en productie van 
dieren, in toepassing van artikel 32, §2, van de Dierengezondheidswet van 24 
maart  1987 en het  koninklijk  besluit  van  11 december  1987.  Deze  bijdragen 
werden  door  slachthuizen,  vleeshandelaars  en  varkenshandelaars  bij  deze 
vetmesters  geïnd.  Voor  de  uitgevoerde  dieren,  betaalden  de  vetmesters  de 
bijdragen rechtstreeks aan het Fonds.

Deze regeling werd niet bij de Europese Commissie (hierna de "Commissie") 
aangemeld.

2. Bij beschikking van 7 mei 1991 (Pb. 1991, L294/43) heeft de Commissie 
beslist dat de steun die uit de verplichte bijdragen als bedoeld in het koninklijk 
besluit  van  11  december  1987  wordt  gefinancierd,  onverenigbaar  is  met  de 
gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 92 (thans artikel 87) van het EG-
Verdrag en moet worden afgeschaft  voor zover de verplichte bijdragen in het 
slachtstadium ook de uit andere lidstaten ingevoerde producten belasten.

3. Artikel 32, §2, van de Dierengezondheidswet werd gewijzigd door de wet 
van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen. Ten gevolge van 
deze bepaling werd het koninklijk besluit van 11 december 1987 opgeheven met 
uitzondering van haar toepassing op de "nationale dieren". Voor de "ingevoerde 
dieren" werd bepaald dat de bijdragen die sedert 1 januari 1988 werden betaald, 

6 Cass., 19 jan. 2001, AR C.96.0091.N, nr 41.
7 H.v.J., 9 feb. 1999, nr C-343/96, Jur. H.v.J., 1999, I-579; Cass., 19 jan 2001, AR C.96.0091.N, nr 
41
8 Zie H.v.J., 9 feb. 1999, nr C-343/96, Jur. H.v.J., 1999, I-579. 
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zouden terugbetaald worden. Deze wijziging werd niet bij de Commissie aange-
meld.

4.  Bij  brieven  van 7 december  1995 en 20 mei  1996 heeft  het  Koninkrijk 
België een wetsontwerp tot intrekking van de regeling van 1987 en tot vervan-
ging ervan door een nieuwe regeling aan de Commissie gemeld. Bij beschikking 
van 30 juli 1996, die aan de Belgische Staat werd meegedeeld op 9 augustus 
1996,  heeft  de  Commissie  de  steunmaatregel  verenigbaar  verklaard  met  de 
gemeenschappelijke markt.

Hierop werd  de wet  van 23 maart  1998 betreffende  de oprichting van een 
Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke 
producten  aangenomen.  Die  wet  schafte  de  regeling van  1987 met  terugwer-
kende kracht af, en verving deze door een nieuw stelsel van verplichte bijdragen 
aan het Begrotingsfonds, met toepassing vanaf 1 januari 1988. In de regeling van 
1998 worden de ingevoerde dieren niet meer geviseerd, en worden de bijdragen 
voor de uitgevoerde dieren afgeschaft vanaf 1 januari 1997.

5. Inmiddels had verweerster op 9 oktober 1997 de Belgische Staat gedagvaard 
tot terugbetaling van de bijdragen die zij beweerd betaald te hebben in uitvoering 
van deze regeling. Zij vorderde 2.249.151 BEF als som van de bijdragen die zij 
in de periode van 1 januari 1988 tot 31 maart 1992 heeft betaald. De eiser stelde 
een  tegenvordering  in  ten  belope  van  2.249.151  BEF onder  voorbehoud  van 
verhoging in de loop van het geding.

Bij vonnis van 11 mei 1999 heeft de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel 
de hoofdvordering gegrond verklaard en de tegenvordering afgewezen.

De eiser stelde hiertegen hoger beroep in en vroeg de oorspronkelijke vorde-
ring ongegrond te verklaren.  Daarnaast  vroeg de Belgische Staat  het  hof van 
beroep hem akte te verlenen van zijn voorbehoud om alle bijdragen die Unica 
Barda als onwettige steun genoten had, terug te vorderen. Het Hof van Beroep te 
Brussel besliste in zijn arrest van 26 april 2004 zowel de hoofdvordering als de 
tegenvordering principieel gegrond te verklaren, en stelde een deskundige aan 
teneinde de som te berekenen van de door de eiser aan de verweerster verleende 
steun.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
-  artikel  88,  tweede  en derde lid,  van  het  Verdrag tot  oprichting van  de Europese 

Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 december 1957 (oud artikel 93, vernummerd 
krachtens artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,  de Verdragen tot  oprichting van de Europese Gemeen-
schappen en sommige bijbehorende akten, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998); 

- artikel 185 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep maakt volgende vaststellingen: 
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- "Bij  de Dierengezondheidswet van 24 maart  1987 (...) werd een regeling ingesteld 
voor de financiering van prestaties met betrekking tot de bestrijding van dierenziekten en 
de verbetering van de hygiëne,  de  gezondheid en de kwaliteit  van  dieren en dierlijke 
producten. (...)

Artikel 32, §2, van de wet van 1987 bepaalt:
"Bij het Ministerie van Landbouw wordt (...) (het Fonds van 1987) ingesteld (...). Het 

Fonds heeft tot doel tussen te komen in de financiering van vergoedingen, toelagen en 
andere prestaties met betrekking tot de bestrijding van dierenziekten en de verbetering van 
de hygiëne, de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en dierlijke producten. Het Fonds 
wordt gestijfd door:

1º de verplichte bijdragen ten laste van de natuurlijke en rechtspersonen die dieren (...) 
voortbrengen, verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhandelen; (...)" (...).

Bij de wet van 1987 werd de Koning gemachtigd om het bedrag van deze verplichte 
bijdrage en de regels voor de inning ervan bij besluit vast te leggen. Bij koninklijk besluit 
van 11 december 1987 (...) werd met ingang van 1 januari 1988 aan de slachthuizen en 
uitvoerders een bijdrage opgelegd van 105 BEF per geslacht of uitgevoerd rund, kalf of 
varken. De wet en het koninklijk besluit van 1987 werden vervolgens herhaaldelijk gewij-
zigd. Deze teksten werden niet overeenkomstig artikel 93, derde lid, van het Verdrag bij 
de Commissie aangemeld" (pagina 4-5).

- "Overeenkomstig de procedure van artikel 93, tweede lid, van het Verdrag heeft de 
Commissie bij beschikking 91/538/EEG van 7 mei 1991 (...) betreffende het Belgische 
Fonds voor de gezondheid en productie van de dieren (...) vastgesteld dat de regeling van 
1987 - met betrekking tot elk geslacht en uitgevoerd dier (...) - onverenigbaar was met de 
gemeenschappelijke  markt  in  de  zin  van  artikel  92  EG-Verdrag  (thans,  na  wijziging: 
artikel  87 EG) en bijgevolg  niet  meer  kon  worden  toegepast  voorzover  de verplichte 
bijdragen  in  het  slachtstadium  ook  over  uit  andere  lidstaten  ingevoerde  dieren  en 
producten werden geheven" (pagina 5-6).

-  "De wet  van 21 december 1994 houdende sociale en diverse  bepalingen wijzigde 
artikel 32, §2, van de Dierengezondheidswet en bepaalde onder meer (artikel 185) dat de 
koninklijke besluiten betreffende de verplichte bijdragen worden opgeheven wanneer zij 
door de wetgever niet werden bekrachtigd in het jaar volgend op dat van de bekendma-
king in het Belgisch Staatsblad. Dezelfde wettelijke bepaling bekrachtigt het koninklijk 
besluit van 11 december 1987 (zoals gewijzigd) met ingang van 1 januari 1988 wat betreft 
de 'nationale dieren'. Wat de 'ingevoerde dieren' betreft wordt het koninklijk besluit van 
11 december 1987 niet bekrachtigd en wordt bepaald dat de verplichte bijdragen die met 
ingang van 1 januari 1988 werden betaald, terugbetaald worden (...)" (pagina 5), 

Het hof van beroep beslist dat de Belgische Staat gehouden is tot de terugbetaling van 
de bijdragen aan verweerster en dat verweerster gehouden is tot terugbetaling van de uit 
het voormelde Fonds ontvangen subsidie, op grond van volgende motieven:

"Vanaf 7 mei 1991 was het systeem door de Commissie geldig verklaard in de mate dat 
de  verplichte  bijdragen uitsluitend de binnenlandse producten betroffen  alsmede in  de 
mate dat er steun werd verleend. Volgens artikel 2 van de beschikking van 7 mei 1991 
diende België de Commissie binnen de twee maanden na kennisgeving van de beschik-
king mede te delen welke maatregelen zijn genomen om aan de beschikking gevolg te 
geven.

Nu de nieuwe regeling die in de wet van 1994 zou worden voorzien, evenmin werd 
aangemeld, kan er geen rekening worden aangehouden met deze nieuwe regeling wegens 
ongeldigheid, bij toepassing van artikel 93, §3, laatste volzin.

Tijdens die periode heeft de Belgische Staat geen gevolg gegeven aan de beschikking 
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van  7 mei  1991,  zoals  gevraagd  in  artikel  2  ervan,  zodat  het  systeem in haar  geheel 
onwettig was (...).

In die omstandigheden kan geen rechtskracht gegeven worden aan het ganse systeem 
van 1 januari 1988 tot 7 augustus 1996.

Dit vloeit voort uit het in artikel 93, derde lid, laatste volzin, EEG-Verdrag rechtstreeks 
werkende verbod op de tenuitvoerlegging van steunmaatregelen totdat de procedure tot 
een  eindbeslissing  heeft  geleid,  wat  niet  geschiedde  voor  9  augustus  1996"  (pagina 
12-13).

Grieven
Eerste onderdeel
Het in artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag neergelegd uitvoeringsverbod beoogt 

te waarborgen dat de steunregeling geen gevolgen heeft voordat de Commissie de vere-
nigbaarheid  van  de  voorgenomen  maatregel  met  de  gemeenschappelijke  markt  nauw-
keurig heeft onderzocht en tot een eindbeslissing over dit punt is gekomen volgens de in 
artikel 88, tweede lid, van het EG-Verdrag voorgeschreven procedure.

De naleving van deze verplichting wordt verzekerd door het optreden van de nationale 
gerechtelijke  instanties  op grond  van  de rechtstreekse  werking  van de laatste  zin  van 
artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag.

De bevoegdheden van de nationale gerechtelijke instanties bestaan er evenwel slechts 
in  de  rechten  van  de  justitiabelen  te  vrijwaren  hangende  de  eindbeslissing  van  de 
Commissie.

Het hof van beroep oordeelt dat "vanaf 7 mei 1991 (...) het systeem door de Commissie 
geldig verklaard (was) in de mate dat de verplichte bijdragen uitsluitend de binnenlandse 
producten betroffen alsmede in de mate dat er steun werd verleend" (pagina 12 onderaan), 
en stelt derhalve vast dat de beschikking van de Commissie van 7 mei 1991 een eindbe-
slissing is.

Het bestreden arrest stelt vast dat de wet van 24 maart 1987 en het koninklijk besluit 
van 11 december  1987 niet  overeenkomstig artikel  93,  derde lid, van het EG-Verdrag 
(huidig artikel 88, derde lid) bij de Commissie werden aangemeld (pagina 5, bovenaan).

Volgens artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag moet de Commissie de procedure 
bepaald in het tweede lid inleiden zodra zij van mening is dat een aangemelde steunmaat-
regel onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Zolang de Commissie niet op 
basis van deze procedure tot een eindbeslissing is gekomen, mag de lidstaat de betrokken 
maatregel niet uitvoeren.

De procedures uit artikel  88, tweede lid, van het EG-Verdrag geldt echter voor alle 
steunmaatregelen, en bevat noch een beperking tot steunmaatregelen die aangemeld zijn 
overeenkomstig artikel  88,  derde lid,  van het EG-Verdrag noch de voorwaarde dat de 
maatregel vooraf aangemeld moet worden vooraleer de Commissie uitspraak kan doen 
over de verenigbaarheid ervan met de gemeenschappelijke markt.

Eenmaal de Commissie zich over de verenigbaarheid van de staatssteun heeft  uitge-
sproken overeenkomstig de in artikel 88, tweede lid, van het EG-Verdrag voorgeschreven 
procedure, geldt de verplichting neergelegd in artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag 
niet meer en wordt de rechtspositie van de justitiabelen beheerst door de eindbeslissing 
van de Commissie en kan het oorspronkelijk gebrek van aanmelding niet tot de onrecht-
matigheid voor de toekomst  leiden, van de in deze beschikking verenigbaar bevonden 
steun.

Uit  een  en ander  volgt  dat,  te  dezen,  de  rechtspositie  van  de justitiabelen  voor  de 
toekomst uitsluitend beheerst wordt door de beschikking die de Commissie op 7 mei 1991 
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heeft genomen op grond van voormeld artikel 88, tweede lid, waarin is beslist dat de steun 
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt en moet worden afgeschaft voor zover 
de  verplichte  bijdragen  in  het  slachtstadium  ook  de  uit  andere  lidstaten  ingevoerde 
producten belasten, zodat de nationale rechter vanaf dat ogenblik niet meer bevoegd was 
om  de  steunmaatregelen  en  de  bijdragen  tot  financiering  daarvan  onrechtmatig  te 
verklaren in zoverre deze betrekking hebben op nationale producten.

Door te beslissen dat alleen beschikkingen die de Commissie neemt op aanmelding van 
een lidstaat, eindebeslissingen zijn als bedoeld in voormeld artikel 88, derde lid, laatste 
volzin, voegt het hof van beroep aan het tweede en derde lid van dit artikel een voor-
waarde toe die het niet bevat.

Door zich aldus bevoegd te verklaren om uitspraak te doen over de rechtmatigheid van 
alle bijdragen die na 7 mei 1991 werden gestort, hoewel het vaststelt dat de Commissie 
het  stelsel  op  die  datum gedeeltelijk  verenigbaar  had  verklaard,  en  de  vordering  van 
verweerster tot terugbetaling van die bedragen in te willigen, zonder onderscheid naar de 
oorsprong van de producten, schendt het hof van beroep derhalve artikel 88, tweede en 
derde lid, van het EG-Verdrag.

In subsidiaire orde en in zoverre het Hof van oordeel zou zijn dat het middel een inter-
pretatie  behoeft  van  het  begrip  "eindbeslissing"  in  artikel  88  van  het  EG-Verdrag, 
verzoekt eiser het Hof om op grond van artikel 234, laatste lid, van het EG-Verdrag de 
volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie :

"1. Verzet artikel 88 van het EG-Verdrag zich ertegen dat een steunmaatregel als wettig 
beschouwd kan worden nadat ze door de Commissie verenigbaar met de gemeenschappe-
lijke  markt  is  verklaard  enkel  en  alleen  omdat  de  Commissie  tot  deze  bevinding  is 
gekomen  na  een  ambtshalve  onderzoek  en  niet  na  een  formele  aanmelding  door  de 
betrokken Lidstaat?

2. Legt artikel 88 van het EG-Verdrag de verplichting op om na een eindbeslissing van 
de Commissie over een niet-aangemelde steunmaatregel opnieuw tot aanmelding over te 
gaan met betrekking tot het gedeelte van de steunmaatregel dan in de eindbeslissing vere-
nigbaar werd verklaard"?

Tweede onderdeel
Artikel 185 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 

beperkt er zich toe, bij loutere uitvoering van de Commissiebeschikking van 1991, de in 
deze beschikking verenigbaar verklaarde en goedgekeurde steunmaatregelen te bekrach-
tigen en de onverenigbaar verklaarde steunmaatregelen af te schaffen. Het steunregime 
zelf werd aldus niet veranderd, zodat deze wet niet beschouwd kan worden als een wijzi-
ging van het steunregime waarvoor een nieuwe aanmelding op grond van artikel 88, derde 
lid, van het EG-Verdrag vereist is.

In zoverre het bestreden arrest beslist dat verweerster recht heeft op terugvordering van 
alle betaalde bijdragen, met inbegrip van de bijdragen betaald na 7 mei 1991, omdat de 
nieuwe regeling die in de wet van 1994 werd voorzien, niet werd aangemeld, schenden de 
appelrechters artikel 88, derde lid van het EG-Verdrag en kennen ze een verkeerde draag-
wijdte toe aan artikel 185 van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen, zodat zij hun beslissing niet naar recht verantwoorden.

In subsidiaire orde, indien het Hof van oordeel zou zijn dat het begrip "wijziging" in het 
artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag niet duidelijk genoeg is om te kunnen oordelen 
over dit middel, verzoekt eiser het Hof de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van 
Justitie te stellen op grond van artikel 234, derde lid, van het EG-Verdrag:

"Legt artikel 88 van het EG-Verdrag de verplichting op om na een eindbeslissing van 
de Commissie over een niet-aangemelde steunmaatregel de afschaffing van een gedeelte 
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van  de  steunmaatregel  dat  in  de  eindbeslissing  onverenigbaar  is  verklaard,  aan  te 
melden" ?

2.3. Derde onderdeel
Indien de Commissie vaststelt dat een steunmaatregel volgens artikel 87 van het EG-

Verdrag  niet  verenigbaar  is  met  de  gemeenschappelijke  markt,  bepaalt  zij  dat  de 
betrokken lidstaat de steunmaatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vast 
te stellen termijn (artikel 88, tweede lid, eerste alinea, van het EG-Verdrag).

Indien  deze  lidstaat  dat  besluit  binnen  de  gestelde  termijn  niet  nakomt,  kan  de 
Commissie of iedere andere belanghebbende staat zich in afwijking van de artikelen 226 
en 227  van  het  EG-Verdrag  rechtstreeks  tot  het  Hof van  Justitie  wenden  (artikel  88, 
tweede lid, tweede alinea, van het EG-Verdrag).

Het EG-Verdrag bevat aldus een uitdrukkelijke en exclusieve sanctieregeling voor het 
geval  dat de lidstaat  een Commissiebeschikking die een steunmaatregel  onverenigbaar 
verklaart met de gemeenschappelijke markt, miskent.

De  overtreding  door  de  Belgische  Staat  van  artikel  2  van  de  beschikking  van  de 
Commissie van 7 mei 1991, kan derhalve door de nationale rechter niet worden gesanctio-
neerd door,  op basis van artikel  88,  derde lid,  laatste volzin,  van het EG-Verdrag,  de 
onrechtmatigheid  uit  te  spreken  van  het  systeem dat door de beschikking verenigbaar 
werd verklaard.

In zoverre het bestreden arrest beslist dat de verweerster recht heeft op terugvordering 
van alle betaalde bijdragen, met inbegrip van de bijdragen betaald vanaf 7 mei 1991, om 
reden dat de Belgische Staat artikel 2 van de beschikking van de Commissie van 7 mei 
1991 niet heeft nageleefd, schenden de appelrechters artikel 88, tweede lid, van het EG-
Verdrag.

(...)
Vierde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1315 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 87 en 88 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, 

goedgekeurd  bij  wet  van 2 december  1957 (de oude artikelen  92 en 93,  vernummerd 
krachtens artikel 12 van het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie,  de Verdragen tot  oprichting van de Europese Gemeen-
schappen en sommige bijbehorende akten, goedgekeurd bij wet van 10 augustus 1998).

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep, na vastgesteld te hebben dat verweerster zich bezig houdt met het 

vetmesten van varkens,  en in dat kader bijdragen heeft  betaald aan het Fonds voor de 
gezondheid en productie van dieren, en dat deze bijdragen enerzijds, voor wat de uitge-
voerde dieren betreft, rechtstreeks door haar aan dat Fonds werden betaald, en anderzijds, 
voor  de andere  dieren,  aan haar  werden  doorgerekend  door  de varkenshandelaars,  de 
slachthuizen en de vleeshandelaars, zegt voor recht dat eiser alle heffingen onwettig door 
verweerster betaald, moet terugbetalen, en oordeelt dat verweerster niet hoeft te bewijzen 
dat zij de bedragen waarvan zij de terugbetaling eist, werkelijk heeft betaald, aan wie en 
op welk tijdstip, op grond van volgende overwegingen:

"Wat betreft de doorberekening van de bijdragen, bepaalt artikel 32, §2, derde laatste 
lid, van de Dierengezondheidswet: 'Indien de verplichte bijdrage werd geïnd bij personen 
die dieren of dierlijke producten verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhan-
delen, wordt zij doorberekend bij elke verkoopstransactie tot en met het stadium van de 
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producent'.
Artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 december 1987: 'De verplichte bijdragen 

opgelegd aan de slachthuizen en aan de uitvoerders worden door hen doorgerekend aan de 
leverancier van de dieren die deze in voorkomend geval doorrekent aan de verkoper tot en 
met de producent'.

Terecht merkt Unica Barda dat het uiteindelijk de producent is die de heffing betaalt, 
zoals ook wordt aangenomen in het Nygard-arrest van het Hof van Justitie van 23 april 
2002  dat  overweegt  (32).  'Redelijkerwijze  kan  worden  aangenomen  dat,  wanneer  de 
exporteur niet tevens de producent is, in de economische werkelijkheid het bedrag van de 
heffing zal worden in aanmerking genomen bij de vaststelling van de aankoopprijs van de 
dieren bij de producent en dus op hem zal worden afgewenteld' en (33) 'erkend moet dus 
worden dat de in het hoofdgeding bedoelde heffing op de primaire producent drukt, onge-
acht de eventuele verschillen op administratief vlak met betrekking tot de marktdeelnemer 
die belast is met de inning en de betaling ervan aan het Fonds'.

Nu de NV Unica Barda de producent is, heeft zij de last van de bijdragen gedragen en 
heeft zij recht op de terugbetaling ervan. Het feit dat andere marktdeelnemers zijn tussen-
gekomen, doet daar geen afbreuk aan. Degene die de heffingen uiteindelijk heeft moeten 
dragen en ook betaald heeft kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd 
betaalde heffingen al dan niet op derden zijn afgewenteld. Deze bewijsregeling is niet 
onverenigbaar met voornoemd Nygard-arrest.

De Belgische Staat vreest tweemaal te moeten terugbetalen, doch toont niet aan dat hij 
reeds een eerste maal betaalde. Zijn verweer is ongegrond" (pagina 13-14).

Het hof van beroep oordeelt tevens dat: 
"de door Unica Barda berekende sommen op grond van een verslag van de door haar 

aangezochte  bedrijfsrevisor  kunnen  aanvaard  worden,  nu de techniek van  controle  bij 
wijze van steekproeven een erkende werkmethode is" (pagina 14).

Grieven
De bijdrageregeling van artikel  32,  §2,  van de Dierengezondheidswet  van 24 maart 

1987 bepaalde dat de verplichte bijdragen die werden geïnd bij personen die dieren of 
dierlijke producten verwerken, vervoeren, bewerken, verkopen of verhandelen, moesten 
worden doorgerekend bij elke verkoopstransactie tot en met het stadium van de produ-
cent.

Het gemeenschapsrecht staat er enerzijds aan in de weg dat een lidstaat aan de terugbe-
taling van met het gemeenschapsrecht strijdige heffingen de voorwaarde verbindt dat de 
heffingen niet of niet volledig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die 
voorwaarde is voldaan, moet worden geleverd door degene die de terugbetaling vordert. 

Heffingen worden dus niet vermoed op derden te zijn afgewenteld, en de tussenpersoon 
(zoals  een  slachthuis)  die  de  heffingen  heeft  betaald,  kan  niet  verplicht  worden  te 
bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op derden (zoals de producenten) 
zijn afgewenteld.

Anderzijds,  stelt  het  bestreden  arrest  te  dezen  vast  dat  redelijkerwijze  kan  worden 
aangenomen dat, in de economische werkelijkheid het bedrag van de heffing zal worden 
in  aanmerking  genomen  bij  de  vaststelling  van  de  aankoopprijs  van  de  dieren bij  de 
producent, en dus op hem zal worden afgewenteld.

Het bestreden arrest oordeelt dat deze verschillende bewijsregels niet onderling onvere-
nigbaar zijn.

Aldus aanvaardt het hof van beroep enerzijds dat de tussenpersoon vermoed wordt de 
heffingen niet aan de producent te hebben doorgerekend en anderzijds dat de producent 
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vermoed  wordt  de  uiteindelijke  last  te  hebben  gedragen.  Geen  van  beide  moet  dus 
bewijzen dat zij de heffing effectief hebben betaald om hun recht op terugbetaling te laten 
gelden.

Bovendien laat  het  hof van beroep toe dat degene die de heffingen  terugvordert  de 
omvang van deze vordering bewijst aan de hand van steekproeven zonder het bewijs te 
moeten leveren van het bedrag van de effectief betaalde of gedragen heffingen.

Zodoende schendt het arrest de regel dat degene die de terugstorting van onrechtmatig 
betaalde bijdragen vordert het bewijs moet leveren van de omvang van zijn vordering en 
met name dat hij deze bijdragen ook effectief heeft betaald, of althans er de economische 
last van heeft gedragen (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen, met 
uitzondering van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

Bovendien  heeft  deze  beslissing  tot  gevolg  dat  de  Staat  het  risico  loopt  eenzelfde 
bijdrage tweemaal terug te betalen, een eerste maal aan de producent en een tweede maal 
aan de tussenpersoon, hetgeen een nieuwe verstoring van de mededinging op de gemeen-
schappelijke markt zou teweegbrengen. Daardoor waarborgt de beslissing van de appèl-
rechters niet dat bij de terugbetaling van de ten onrechte geheven bijdragen het nuttig 
effect van artikel 88 EG-Verdrag wordt gevrijwaard (schending van deze bepaling) en dat 
degene die de terugstorting vordert geen vergoeding bekomt voor schade die hij niet heeft 
geleden (schending van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek).

IV. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
3.  Anders  dan  het  onderdeel  aanvoert,  oordeelt  het  arrest  niet  dat  alleen 

beschikkingen die de Commissie neemt op aanmelding van een lidstaat eindbe-
slissingen zijn.

In zoverre berust het onderdeel op een onjuiste lezing van het bestreden arrest 
en mist mitsdien feitelijke grondslag.

4. Krachtens artikel 88, derde lid, van het EG-Verdrag, wordt de Commissie 
van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de 
hoogte gebracht.

Ten aanzien van nieuwe steunmaatregelen die de lidstaten voornemens zijn in 
te voeren,  is een voorafgaande procedure ingesteld zonder welke geen enkele 
steunmaatregel geacht kan worden rechtmatig te zijn ingevoerd.

5. Volgens het arrest van het Hof van Justitie in de zaak C-295/97 van 17 juni 
1999, geldt  de aanmeldingsplicht  niet enkel  voor de invoering van een steun-
maatregel maar ook voor de wijziging ervan.

Die verplichting geldt ook als, nadat de Commissie heeft geoordeeld dat een 
steunmaatregel geheel of ten dele niet verenigbaar was met het Europese recht, 
een  lidstaat  de  vroegere  steunmaatregel  wijzigt  en  vervangt  door  een  nieuw 
steunstelsel.

Indien de gewijzigde regeling, in strijd met de beschikking van de Commissie 
die op 7 mei 1991 de Belgische Staat verplicht had kennis te geven van de maat-
regelen getroffen om aan de beschikking gevolg te geven, opnieuw niet wordt 
aangemeld, wordt de steun opnieuw onrechtmatig.
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6. Het arrest stelt vast dat de nieuwe regeling niet werd aangemeld en verant-
woordt zodoende zonder dat hierbij vereist was een onderscheid te maken naar 
de oorsprong van de producten, zijn beslissing naar recht.

7. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Voor, het overige, is het Hof niet verplicht een prejudiciële vraag te stellen 

wanneer het Hof van Justitie reeds krachtens artikel 234 Verdrag tot oprichting 
van de Europese Gemeenschap een in dat artikel vermelde bepaling heeft uitge-
legd en het Hof zich door deze uitleg voldoende ingelicht acht. 

Tweede onderdeel
9. Bij artikel 185 van de wet van 21 december 1994, werd artikel 32 van de 

wet van 24 maart 1987 gewijzigd inzonderheid wat betreft de financieringsmo-
daliteiten van het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren. Dit 
artikel bekrachtigt de koninklijke besluiten betreffende de verplichte bijdragen 
van 11 december 1987, zoals gewijzigd, met ingang van 1 januari 1988 wat de 
nationale  dieren  betreft  en  beveelt  wat  de  ingevoerde  dieren  betreft,  dat  de 
bijdragen die met ingang van 1 januari 1988 werden betaald onder zekere voor-
waarden worden terugbetaald.

10. Die wetswijziging had weliswaar voor een deel tot doel de regulering in 
overeenstemming  te  brengen  met  de  inhoud  van  de  beschikking  van  de 
Commissie van 7 mei 1991 maar voert tegelijkertijd een nieuwe grondslag in 
voor de heffing en stelt een nieuw stelsel van steun in de plaats.

Zij was aldus kennelijk een wijziging in de zin van artikel 88, derde lid, van 
het EG-Verdrag.

11.  Het  onderdeel,  dat  er  van  uitgaat  dat  artikel  185  van  de  wet  van  21 
december  1994  het  steunregime  zelf  niet  veranderde,  zodat  deze  wet  niet 
beschouwd kan  worden  als  een  wijziging  van  het  steunregime  waarvoor  een 
nieuwe  aanmelding  op  grond  van  artikel  88,  derde  lid,  van  het  EG-Verdrag 
vereist is, kan niet worden aangenomen.

12. Gelet op het hiervoor gegeven antwoord, bestaat er geen aanleiding toe een 
prejudiciële vraag te stellen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeen-
schappen.

Derde onderdeel
13. Wanneer een steunmaatregel met miskenning van de aanmeldingsplicht ten 

uitvoer is gelegd, zijn de nationale rechterlijke instanties in beginsel verplicht de 
terugbetaling  te  gelasten  van  de  specifiek  ter  financiering  van  de  tot  steun 
geheven belastingen of bijdragen. 

Het staat aan de Commissie te beoordelen of de steunmaatregelen verenigbaar 
zijn met de gemeenschappelijke markt, maar die bevoegdheid staat los van de 
bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties toe te zien op de vrijwaring 
van de rechten van de justitiabelen in geval van schending van de aanmeldings-
plicht.

14.  Het  arrest  stelt  vast  dat  de  oorspronkelijke  steunmaatregel  evenals  de 
wijziging van de oorspronkelijke steunmaatregel niet werden aangemeld aan de 
Commissie.
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15. Het arrest dat beslist dat het gewijzigde stelsel aan de Commissie moest 
worden medegedeeld en dat bij gebrek hiervan de bedragen onrechtmatig werden 
geïnd, schendt de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Vierde middel
19. Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een lidstaat aan de terug-

betaling  van  met  het  gemeenschapsrecht  strijdige  heffingen  een  voorwaarde 
verbindt, zoals dat die heffingen niet of niet volledig op derden zijn afgewenteld, 
waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is voldaan, door de verzoeker moet 
worden geleverd.

20. Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld.
Zoals blijkt uit het arrest van 9 februari 1999 van het Hof van Justitie in de 

zaak C-343/96, kan degene die de heffingen heeft betaald niet verplicht worden 
te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen niet op derden zijn afge-
wenteld.  Uit  voornoemd arrest  blijkt  evenwel  tevens  dat  nationale  wettelijke 
bepalingen die de terugbetaling van in strijd met het gemeenschapsrecht toege-
paste belastingen, rechten en heffingen uitsluiten, wanneer vaststaat dat degene 
die ze heeft moeten betalen, ze daadwerkelijk op anderen heeft afgewenteld, in 
beginsel niet strijdig te achten zijn met het gemeenschapsrecht.

21. Hieruit volgt dat het gemeenschapsrecht er niet aan in de weg staat dat het 
vermoeden  van  niet-afwenteling  kan  worden  weerlegd  en  terugbetaling  kan 
worden gevorderd door diegene die de heffing daadwerkelijk heeft betaald.

22.  Het  bestreden  arrest  overweegt  enerzijds,  dat  diegene  die  de heffingen 
uiteindelijk  moet  dragen  en  ook  betaald  heeft  niet  verplicht  kan  worden  te 
bewijzen dat de onverschuldigd betaalde heffingen al  dan niet op derden zijn 
afgewenteld.

De appelrechters komen anderzijds, inzake tot het besluit dat de heffing werd 
afgewenteld op de verweerster die als producent de last van de bijdrage heeft 
gedragen en dat niet bewezen is dat de Staat reeds een eerste maal betaalde.

23. Het arrest kon derhalve zonder schending van de in het middel aangewezen 
wetsbepalingen beslissen dat de verweerster recht heeft op terugbetaling van de 
bijdrage.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
24. Het middel gaat er verder van uit, dat de appelrechters aanvaarden dat de 

totaliteit  van  de  door  de verweerster  onverschuldigd  betaalde  heffingen  werd 
berekend aan de hand van steekproeven zonder dat zij het bewijs moet leveren 
van het bedrag van de effectief betaalde of gedragen heffingen.

25. De appelrechters oordelen met de overweging dat "de door Unica Barda 
berekende  sommen op grond  van  een  verslag  van de  door  haar  aangezochte 
bedrijfsrevisor aanvaard kunnen worden, nu de techniek van controle bij wijze 
van steekproeven een erkende werkmethode is", dat zij de door de bedrijfsrevisor 
berekende som als bewezen aanvaarden, waarbij de techniek van controle wordt 



986 HOF VAN CASSATIE 27.4.06 - Nr. 244 

erkend.  Zij  stellen  niet  vast  dat  de  totaliteit  van  het  teruggevorderde  bedrag 
berust op steekproeven.

26. Het middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest en mist 
mitsdien in zoverre feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende  conclusie  van  de  h.  Dubrulle,  advocaat-generaal  –  Advocaten:  mrs. 
Geinger en Nelissen Grade. 

Nr. 245

1° KAMER - 27 april 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - RETENTIERECHT - BEGRIP - VEREISTE

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - RETENTIERECHT - GOEDEREN - SCHULDVORDERING - VERBAND - 
BEOORDELING

3º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
RETENTIERECHT - GOEDEREN - SCHULDVORDERING - VERBAND

4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - RETENTIERECHT - TEGENWERPELIJKHEID - EIGENAAR - VOORWAARDE

5º EIGENDOM - RETENTIERECHT - TEGENWERPELIJKHEID

6º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - RETENTIERECHT - GOEDEREN - SCHULDEISER - GOEDE TROUW - 
BEGRIP

7º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - RETENTIERECHT - TEGENWERPELIJKHEID - GEVOLG

8º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
T.A.V. DERDEN - RETENTIERECHT - EIGENDOM - GEVOLG

9º EIGENDOM - RETENTIERECHT - GEVOLG

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ALLERLEI - AANVULLEND PROTOCOL - RETENTIERECHT - EIGENDOM - GEVOLG

1º, 2° en 3°  Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem  
door zijn schuldenaar werd overhandigd te behouden zolang zijn schuldvordering niet is  
voldaan.  Het  vereist  een  samenhang  tussen  de  teruggehouden  goederen  en  de  
schuldvordering  waarvan  de  betaling  wordt  geëist.  De  feitenrechter  oordeelt  op 
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onaantastbare wijze over het bestaan van het verband1.

4º  en  5°   Het  retentierecht  is,  met  betrekking  tot  roerende  lichamelijke  zaken,  ook 
tegenwerpelijk aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die niet de schuldenaar  
is, op voorwaarde van de goede trouw van de schuldeiser2.

6º De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van de goederen  
mocht  aannemen dat  zijn  schuldenaar  de  eigenaar van de goederen was of  althans 
bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te sluiten die aanleiding 
kunnen geven tot de uitoefenig van het retentierecht op deze goederen. 

7º De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde heeft niet tot gevolg dat deze 
derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voortvloeien uit de overeenkomst 
gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar. 

8º,  9°  en  10°  De  rechtmatige  uitoefening  van  het  retentierecht  op  goederen  die  niet 
toebehoren aan de schuldenaar van de retentor levert geen schending op van het recht 
op ongestoord genot van eigendom. (Art. 544, B.W, en art.1, Eerste Aanvullend Protocol 
van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M.)

(ARCELOR PROFIL nv T. RIGA NATIE nv)

ARREST

(A.R. C.04.0478.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 15 maart 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 van het Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het Verdrag tot bescher-

ming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna het E.V.R.M.) (B. 
St. 19 augustus 1955), gewijzigd bij artikel 2,4 van het protocol nr. 11 van 11 mei 1994, 
bekrachtigd bij wet van 27 november 1996 (B. St. 4 juli 1997);

- de artikelen 16 en 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 544, 1165, 1319, 1320, 1322, 1948 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek 

en voor zoveel als nodig de artikelen 867, 1612, 1673, 1749, 2082 en 2087 van hetzelfde 
wetboek;

-  de  artikelen 23,  24,  25,  26,  780,  eerste  lid,  3°  en 1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek;

-  de  artikelen 23,  24,  25,  26,  780,  eerste  lid,  3°  en 1138,  2°,  van  het  Gerechtelijk 
Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel, vertrouwensbeginsel genaamd;

1 Zie Cass., 7 okt. 1976, A.C., 1977, 153, met concl. van adv.-gen. KRINGS in Pas. en 5 april 1979, 
A.C., 1978-79, 936. 
2 Zie I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, Kluwer, ed. 2003, 538, nr 923 en V. 
SAGAERT, Zakelijke subrogatie, Antwerpen-Groningen-Oxford, Intersentia, 519, nr 554. 
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- het algemeen rechtsbeginsel, genaamd beschikkingsbeginsel, ondermeer neergelegd in 
de artikelen 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-
schrijft.

Aangevochten beslissingen
De vierde kamer van het Hof van Beroep te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest 

van 15 maart 2004 het hoger beroep van verweerster toelaatbaar en gegrond, geeft akte 
aan eiseres van de uitbreiding van haar vordering en verklaart  deze ontvankelijk  doch 
ongegrond. Dienvolgens hervormt het hof van beroep het bestreden vonnis en zegt voor 
recht dat de oorspronkelijke vordering ongegrond is. Tevens verwijst het hof eiseres in de 
kosten van beide aanleggen.

Het hof van beroep grondt deze beslissing op de volgende motieven (zie arrest pp. 4-6):
"B.
De discussie gaat in essentie over de werking van een beweerd conventioneel retentie-

recht, meer bepaald of dit recht kan worden tegengesteld aan de verkoper-eigenaar.
(...)
C.
Het retentierecht verleent een schuldeiser de bevoegdheid de afgifte van de goederen te 

weigeren die aan een ander toebehoort zolang zijn schuldvordering met betrekking tot die 
goederen niet is voldaan.

Er is geen discussie dat Riga Natie over een opeisbare schuldvordering beschikt,  de 
materiële detentie over de goederen heeft,  de debiteur in gebreke bleef,  de retentor te 
goeder trouw was (zie infra E) en een verband bestaat tussen schuldvordering en terugge-
houden zaak. De discussie speelt vooral in verband met dit laatste aspect.

Het is juist, zoals (eiseres) stelt, dat het retentierecht geen zakelijk recht is,  doch in 
doctrine en rechtspraak wordt aan het retentierecht een zakelijke werking toegekend: als 
pressiemiddel gehanteerd, doorstaat het iedere samenloop. 

De vraag is of het retentierecht kon worden uitgebreid en een eventuele uitbreiding 
tegenwerpelijk is aan derden?

D.
Niet betwist  is  dat  (verweerster)  en Steelex regelmatige handelsbetrekkingen  onder-

hielden en Steelex een aanzienlijke betalingsachterstand had opgelopen in verband met de 
behandeling  van  goederen,  waaronder,  en  dit  voor  het  overgrote  gedeelte,  kosten  in 
verband met andere goederen dan de staalbobijnen.

In de contractuele relatie tussen (verweerster) en Steelex gelden de factuurvoorwaarden 
van (verweerster), waaronder het art. 4 dat als volgt luidt: "Wij behouden ons het recht 
voor, in toepassing van art. 1948 B.W., de afgifte te weigeren van de goederen welke ons 
worden  toevertrouwd,  of  welke  door  ons  worden  behandeld  of  vervoerd  worden,  tot 
gehele,  contante betaling van alle ons verschuldigde  bedragen,  zonder dat  deze recht-
streeks betrekking moeten hebben op de ingehouden goederen".

(...)
Uitgangspunt  is,  in  tegenstelling  tot  wat  de  eerste  rechter  stelde,  dat  in  de  relatie 

(verweerster) - Steelex een beding met uitbreiding van het retentierecht rechtsgeldig werd 
bedongen als deeluitmakend van hun overeenkomst.

Een conventioneel beding met uitbreidende werking qua retentierecht kan enkel, zoals 
in  casu,  gezien  worden  in  een  ruimere  economische  samenhang  tussen  vordering  en 
goederen. Goederenbehandeling in een haven en in het kader van regelmatige handelsbe-
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trekkingen - zoals in casu - is een continue bedoening. Goederen worden in de regel vlug 
verhandeld, verscheept, gelost etc. zonder dat de kosten voor behandeling met betrekking 
tot  deze  of  gene  specifieke  goederen  reeds  geregeld  werden.  De  behandelaar  geeft 
goederen uit handen dit terwijl inmiddels nieuwe goederen van dezelfde debiteur behan-
deld en opgeslagen worden.

Aldus zullen de voor behandeling in ontvangst genomen goederen op die manier de 
schuldeiser tot zekerheid dienen niet alleen voor de schuldvordering voortvloeiend uit de 
bewerking/behandeling  met  betrekking  tot  deze  specifieke  goederen,  maar  ook  voor 
vroeger uitgevoerde behandelingen met betrekking tot goederen die reeds werden terugge-
geven. Dit is de zin van het hoger vermelde beding nr. 4 opgenomen in de algemene voor-
waarden van (verweerster). Deze voorwaarde is niet fictief en sluit aan bij de economi-
sche realiteit.

In casu kan nog worden aangestipt dat er een aanzienlijke achterstand in betaling was: 
de achterstand opgelopen door Steelex oversteeg in aanzienlijke mate de waarde van de 
staalbobijnen (...).

In voorkomend geval kan een conventioneel beding met uitbreidende werking van het 
retentierecht wel tegengesteld worden aan derden, ondermeer aan de verkoper, die krach-
tens een beding van eigendomsvoorbehoud stelt eigenaar te zijn gebleven.

Besluit
Het  hoger  beroep  treft  doel.  De  oorspronkelijke  vordering  dient  als  ongegrond  te 

worden afgewezen".
Grieven
Het  hof  van  beroep  stelde,  mede  door  bevestiging  van  het  door  de  eerste  rechter 

gegeven feitenrelaas, (1) dat eiseres goederen verkocht aan de firma Steelex met eigen-
domsvoorbehoud bij niet-betaling, (2) dat deze goederen opgeslagen werden bij verweer-
ster, (3) dat de firma Steelex de gefactureerde goederen niet betaalde net zomin als de 
behandelings- en opslagfacturen van verweerster,  (4) dat de firma Steelex failliet werd 
verklaard, (5) dat de schuldvordering van verweerster in het failliessement van de firma 
Steelex het geheel van de betalingsachterstand van de gefailleerde omvatte en (6) dat in de 
contractuele relatie tussen verweerster en de firma Steelex het in de factuurvoorwaarden 
opgenomen verruimde retentierecht gold tot betaling van alle verschuldigde bedragen.

Het retentierecht, onder meer bevestigd door de artikelen 867, 1612, 1673, 1749, 1948, 
2082 en 2087 van het Burgerlijk Wetboek, is een recht krachtens hetwelk de rechtmatige 
bezitter van andermans zaak,  de retentor,  ertoe gerechtigd  is om deze zaak te houden 
zolang zijn  opeisbare  vordering  in  verband  met  die  zaak niet  is  voldaan,  en waarvan 
aanvaard wordt dat het tegenwerpelijk is aan de eigenaar van de zaak.

(...)
Tweede onderdeel
In zoverre de beslissing van het hof van beroep dat er geen discussie bestond over het 

feit dat er een verband bestaat tussen de schuldvordering waarover verweerster beschikt 
en de teruggehouden  zaak aldus moet  worden  opgevat  dat het  hof van beroep hierbij 
aannam dat er tussen het gedeelte van verweersters schuldvordering dat de kosten voor de 
goederenbehandeling en opslag van de staalbobijnen betrof en de teruggehouden zaak een 
verband  bestond,  minstens  dat  er  tussen de vordering van verweerster  en de terugge-
houden zaak een economische samenhang bestond,  is  de  beslissing dat het  uitgebreid 
retentierecht geldig was en tegenstelbaar aan eiseres, onwettig.

In onderhavig geding erkende eiseres dat het retentierecht van verweerster, voor zover 
niet contractueel uitgebreid, haar tegengesteld kon worden. Eiseres betwistte echter dat 
een  contractuele  uitbreiding  van  het  retentierecht  haar,  als  eigenaar  van  de  goederen 



990 HOF VAN CASSATIE 27.4.06 - Nr. 245 

waarop het retentierecht haar, als eigenaar van de goederen waarop het retentierecht wordt 
uitgeoefend, tegenstelbaar zou zijn.

Partijen kunnen het retentierecht contractueel uitbreiden. Een contractueel uitgebreid 
retentierecht kan op grond van de vertrouwensleer evenwel niet worden tegengeworpen 
aan de werkelijke  eigenaar.  Overeenkomstig artikel  1165 van het  Burgerlijk  Wetboek 
brengen overeenkomsten alleen gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen. Van 
de debiteur  mag niet  worden  aangenomen dat  hij  de  bevoegdheid  had om andermans 
zaken  tot  zekerheid  aan  te  wenden  voor  schuldvorderingen  die  niet  in  rechtstreeks 
verband staan tot die zaak. Deze bevoegdheid past niet in het normaal beheer van de zaak.

In onderhavig geval wendde de BVBA Steelex de goederen, die zij bij eiseres aankocht 
en die ingevolge een beding van eigendomsvoorbehoud nog steeds de eigendom waren 
van deze laatste, door middel van een conventioneel uitgebreid retentierecht aan tot zeker-
heid van al haar schulden ten aanzien van verweerster.

Eiseres mocht erop vertrouwen dat de staalbobijnen haar eigendom bleven tot op het 
ogenblik van de voldoening van de koopprijs ervan door de BVBA Steelex. Nu verweer-
ster deze goederen aan de eigenaar, zijnde eiseres, niet wilde vrijgeven op grond van een 
conventioneel uitgebreid retentierecht, in uitvoering waarvan deze goederen tot zekerheid 
worden gegeven van schuldvorderingen, die niet in rechtstreeks verband hiermede staan, 
werd het rechtmatig vertrouwen van eiseres geschokt.

Door te oordelen dat, in voorkomend geval, een conventioneel beding met uitbreidende 
werking van het retentierecht wel tegengesteld kon worden aan derden, onder meer aan 
eiseres, die krachtens een beding van eigendomsvoorbehoud eigenaar was gebleven van 
de goederen waarop het retentierecht werd uitgeoefend, schendt het hof van beroep het 
algemeen rechtsbeginsel, vertrouwensbeginsel genaamd.

De  tegenwerpelijkheid  van  het  conventioneel  uitgebreide  retentierecht  doet  tevens 
afbreuk aan het eigendomsrecht.

Overeenkomstig artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek is eigendom het recht om op 
de meest volstrekte wijze van een zaak het genot te hebben en daarover te beschikken, 
mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met de verordeningen.

Eiseres voerde aan dat volgens de bewoordingen van dit artikel enkel wetsbepalingen 
de uitoefening van het eigendomsrecht  kunnen beperken,  zodat de uitoefening van het 
eigendomsrecht niet kan worden beperkt door een tussen derden gesloten overeenkomst.

Bovendien  wordt  het  eigendomsrecht  beschermd door  artikel  1  van  het  Aanvullend 
Protocol van 20 maart 1952 bij het E.V.R.M., gewijzigd bij artikel 2,4 van het Protocol nr. 
11 van 11 mei 1994, bekrachtigd bij wet van 27 november 1996, dat aan alle rechtssub-
jecten het recht op ongestoord genot van hun eigendom garandeert.  Deze bescherming 
werd tevens opgenomen in artikel 16 van de gecoördineerde Grondwet, naar luid waarvan 
niemand van zijn eigendom kan worden ontzet dan ten algemene nutte, in de gevallen en 
op de wijze bij de wet bepaald en tegen een billijke en voorafgaande schadeloosstelling.

Enkel de wetgever heeft de bevoegdheid om het eigendomsrecht te beperken. De wette-
lijke  uitzonderingen gelden  voor  alle  eigenaars  en worden  ingevoerd  in  het  algemeen 
belang. De wetgever voorzag inderdaad dat het retentierecht afbreuk kan doen aan het 
eigendomsrecht, maar dan wel slecht in te dezen niet toepasselijke specifieke gevallen, 
zoals onder meer in de artikelen 867,  1612,  1673,  1749,  1948,  2082 en 2087 van het 
Burgerlijk Wetboek.

Aldus stelt artikel 1948 van het Burgerlijk Wetboek dat de bewaarnemer van een in 
bewaring gegeven zaak deze kan terughouden tot de gehele voldoening van hetgeen hem 
wegens de bewaargeving verschuldigd is.

Voor  het  conventioneel  uitgebreide  retentierecht  werd  dergelijke  wetsbepaling  niet 
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voorzien. Verweerster en de BVBA Steelex konden door het opnemen van een conventio-
neel uitgebreid retentierecht dan ook geen afbreuk doen aan het eigendomsrecht dat een 
derde, in casu eiseres, bezit op de goederen waarop het retentierecht wordt uitgeoefend.

Het bij artikel 2279, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bedoelde bezit van roerende 
goederen geldt niet als titel van eigendom ten aanzien van hem die voor anderen bezit en 
dus niet als eigenaar bezit.

Het hof van beroep kon bijgevolg niet wettig oordelen dat het conventioneel beding 
met uitbreidende werking van het retentierecht van de tussen verweerster en de BVBA 
Steelex gesloten overeenkomst wel tegengesteld kon worden aan eiseres, die nochtans de 
eigenaar was van de goederen waarop het retentierecht werd uitgeoefend (schending van 
de artikelen 1 van het Aanvullend Protocol van 20 maart  1952 bij  het  E.V.R.M.,  van 
kracht en gewijzigd zoals aangegeven in de aanhef van het middel, 16 van de gecoördi-
neerde Grondwet en 544, 1948 en 2279 van het Burgerlijk Wetboek en, voor zoveel als 
nodig,  van  de  artikelen  867,  1612,  1673,  1749,  2082  en  2087  van  het  Burgerlijk 
Wetboek).

Luidens  artikel  1165  van  het  Burgerlijk  Wetboek  brengen  overeenkomsten  alleen 
gevolgen teweeg tussen de contracterende partijen en brengen zij aan derden geen nadeel 
toe. Overeenkomsten hebben derhalve een relatief karakter.

Eiseres concludeerde dat het tegenstelbaar verklaren van de conventionele uitbreiding 
van het  retentierecht  aan de eigenaar  van de goederen  waarop  het retentierecht  wordt 
uitgeoefend, een miskenning uitmaakt van artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek. 

Derden, met name al degenen die geen partij waren bij de overeenkomst, kunnen op de 
afdwingbaarheid van de uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen geen beroep 
doen en kunnen evenmin tot nakoming van de verbintenissen, waarbij zij geen partij zijn, 
worden verplicht.

Een contractpartij heeft bijgevolg niet het recht om de uitvoering van een overeenkomst 
aan een derde op te leggen. Overeenkomsten kunnen immers geen verbintenissen ten laste 
van derden leggen.

De gevolgen  van  de overeenkomst,  inzonderheid van  het  conventioneel  uitgebreide 
retentierecht, die tussen de BVBA Steelex en verweerster bestond, konden dan ook geen 
nadeel berokkenen ten aanzien van derden, waaronder eiseres.

Ingevolge  het  conventioneel  uitgebreide  retentierecht  hield  verweerster  de  staalbo-
bijnen in haar bezit, en dit tot op het ogenblik dat de betalingsachterstand in verband met 
prestaties die betrekking hadden op voorheen behandelde goederen van de BVBA Steelex 
volledig zou zijn aangezuiverd.

Hierdoor  werd  eiseres  verhinderd  de  staalbobijnen,  die  nog  steeds  haar  eigendom 
waren, terug te nemen en leed zij een nadeel.

Door evenwel te oordelen dat de conventionele uitbreiding van het retentierecht toch 
aan eiseres kon worden tegengeworpen, schendt het hof van beroep aldus ook artikel 1165 
van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste onderdeel
4. Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem 

door zijn schuldenaar werd overhandigd, te behouden zolang zijn schuldvorde-
ring niet is voldaan. Dit retentierecht vereist een samenhang tussen de terugge-
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houden goederen en de schuldvordering waarvan de betaling wordt geëist. De 
feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze over het bestaan van dit verband.

5. De appelrechters stellen vast dat:
-  een  partij  staalbobijnen door de  eiseres  onder  eigendomsvoorbehoud was 

verkocht aan de BVBA Steelex;
- de goederen door de BVBA Steelex werden opgeslagen in de magazijnen van 

de verweerster, goederenbehandelaar in de haven van Antwerpen;
- tussen de BVBA Steelex en de verweerster regelmatige handelsbetrekkingen 

bestaan;
- de verweerster op de BVBA Steelex een schuldvordering heeft voor de stoc-

keringskosten  van  zowel  de  partij  staalbobijnen  als  voorheen  behandelde 
goederen;

- de BVBA Steelex failliet werd verklaard;
-  de verweerster  haar  retentierecht  uitoefent  op de goederen  van de eiseres 

voor het totale bedrag van de schuldvordering op de BVBA Steelex;
- niet betwist wordt dat de verweerster te goeder trouw was;
- in de overeenkomst tussen de verweerster en de BVBA Steelex is bedongen 

(artikel 4) dat de verweerster over een retentierecht beschikt op al de goederen 
overhandigd door de opdrachtgever "tot algehele, contante betaling van alle ons 
verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking moeten hebben 
op de ingehouden goederen".

6.  De  appelrechters  oordelen  dat  het  retentierecht  van  de  verweerster  als 
goederenbehandelaar in de haven beantwoordt aan de noodzaak van continuïteit 
in de transacties  en dat  zulks "niet  fictief is  en (aan)sluit  bij de economische 
realiteit".

7.  Op  grond  van  deze  vaststellingen  en  die  beoordeling  verantwoorden  de 
appelrechters naar recht hun beslissing dat de verweerster haar retentierecht kan 
uitoefenen voor de volledige schuldvordering die zij op de BVBA Steelex heeft. 

8. Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
9. Gelet op het antwoord op het eerste onderdeel, kan het onderdeel, in zoverre 

het ervan uitgaat dat de appèlrechters niet wettig hebben kunnen besluiten tot een 
retentierecht tussen de teruggehouden goederen en de totaliteit van de schuldvor-
dering van de verweerster op de BVBA Steelex, niet worden aangenomen.

10. Het retentierecht verleent aan de schuldeiser het recht om een zaak die hem 
door zijn schuldenaar werd overhandigd, te behouden zolang zijn schuldvorde-
ring niet is voldaan. Dit retentierecht is, met betrekking tot roerende lichamelijke 
zaken, ook tegenwerpelijk aan de eigenaar van de teruggehouden goederen die 
niet de schuldenaar is, op voorwaarde van de goede trouw van de schuldeiser.

11. De schuldeiser is te goeder trouw wanneer hij bij de inontvangstname van 
de goederen mocht aannemen dat zijn schuldenaar de eigenaar van de goederen 
was of althans bevoegd was om ter zake van die goederen overeenkomsten te 
sluiten die aanleiding kunnen geven tot de uitoefening van het retentierecht op 
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deze goederen.
12. De tegenwerpelijkheid van het retentierecht aan een derde, heeft niet tot 

gevolg dat deze derde schuldenaar wordt van de schuldvorderingen die voort-
vloeien uit de overeenkomst gesloten tussen de retentor en diens schuldenaar.

13. Het onderdeel, in zoverre het artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek als 
geschonden aanwijst, faalt naar recht.

14.  De  rechtmatige  uitoefening  van  het  retentierecht  op  goederen  die  niet 
toebehoren  aan de schuldenaar  van de retentor  levert  geen  schending op van 
artikel  544  van  het  Burgerlijk  Wetboek,  noch  van  artikel  1  van  het  Eerste 
Aanvullend Protocol van 20 maart 1952 bij het EVRM.

15. Het onderdeel dat uitgaat van andere rechtsopvattingen, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. Geinger en De Gryse.

Nr. 246

1° KAMER - 27 april 2006

1º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - KOOP - VOORKEURRECHT - MISKENNING - GEVOLG

2º KOOP - VOORKEURRECHT - MISKENNING - GEVOLG

1º en 2°  Het niet nakomen van een voorkeurrecht door de verkoper heeft in beginsel niet 
de nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil van dit voorkeurrecht 
werd  gesloten.  Indien  de  koper  aansprakelijkheid  oploopt  wegens  derde-
medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper, kan de rechter, wanneer ook de 
verkoper in het geding is betrokken, de nietigheid van de overeenkomst uitspreken als  
vorm van herstel van de schade van de begunstigde van het voorkeurrecht ten gevolge  
van deze derde-medeplichtigheid  aan de contractbreuk van de verkoper1.  (Art.  1234, 
B.W.)

(WOLUWE CORNER PROPERTY nv T. MULTIMAS nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0591.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 13 januari  2004 gewezen 

1 Zie Cass., 30 januari 1965, Pas., 1965, I, 538.
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door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel
4.  Het  niet  nakomen  van  een  voorkeurrecht  door  de  verkoper,  heeft  in 

beginsel, niet de nietigheid tot gevolg van de koopovereenkomst die in weerwil 
van dit voorkeurrecht werd gesloten. Indien de koper aansprakelijkheid oploopt 
wegens derde-medeplichtigheid aan de contractbreuk van de verkoper,  kan de 
rechter wanneer ook de verkoper in het geding is betrokken de nietigheid van de 
overeenkomst uitspreken als vorm van herstel van de schade van de begunstigde 
van  het  voorkeurrecht  ten  gevolge  van  deze  derde-medeplichtigheid  aan  de 
contractbreuk van de verkoper.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de tweede verweerster bij onderhandse overeenkomst van 8 april 1997 een 

complex van onroerende goederen gelegen te Vilvoorde,  waaronder een lot 2, 
verkocht aan de NV Robelco die optrad voor rekening van de eiseres;

- de tweede verweerster in een akte van 5 januari 1982 aan de NV Delacre met 
betrekking tot dit lot 2 een recht van voorkeur had verleend;

- de eerste verweerster in het voorkeurrecht van de NV Delacre werd gesubro-
geerd;

- de partijen bij de overeenkomst van 8 april 1997 kennis hadden van het voor-
keurrecht van de eerste verweerster;

- de tweede verweerster en de eiseres hebben afgesproken om het lot 2 tegen 
een  "niet  realistische  en  fel  overdreven  prijs"  aan  te  bieden  aan  de  eerste 
verweerster  "in  de  hoop  en  zelfs  de  wetenschap  dat  (de  eerste  verweerster) 
hierop niet zou ingaan".

De appelrechters  oordelen dat de tweede verweerster het voorkeurrecht  van 
eerste verweerster "op schuldige wijze heeft miskend, dat (eiseres) op de hoogte 
was en moest zijn van het bestaan van dit recht, en dat deze laatste aan de schen-
ding  ervan  heeft  deelgenomen  of  minstens  actief  meegewerkt".  Zij  oordelen 
verder dat de vordering tot nietigverklaring van de overeenkomst ertoe strekt om 
eerste verweerster "in de gelegenheid (te stellen) om haar voorkeurrecht voor-
alsnog in natura te kunnen uitoefenen" en dat aangezien er tussen de eiseres en 
de tweede verweerster geen afzonderlijke koop van lot 2 werd gesloten, noch een 
prijs werd bepaald, de nietigheid noodzakelijk moet worden uitgesproken "van 
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de integrale verkoopovereenkomst zoals zij werd opgenomen in voormelde nota-
riële verkoopakte".

Door aldus te oordelen stellen de appelrechters de rechtsgrond vast waarop zij 
de vernietiging van de verkoopovereenkomst laten steunen, waardoor het Hof de 
wettigheid van de beslissing kan toetsen en verantwoorden  zij  hun beslissing 
naar recht.

6. Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advo-
caten: mrs. De Gryse en Nelissen Grade.

Nr. 247

1° KAMER - 28 april 2006

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP 
ARTIKEL 29BIS, W.A.M.-WET - VERPLICHTING TOT SCHADEVERGOEDING - VERANTWOORDELIJK 
SLACHTOFFER - TOEPASSELIJKHEID

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP ARTIKEL 29BIS, W.A.M.-
WET - VERANTWOORDELIJK SLACHTOFFER - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2°  Artikel 29bis, W.A.M.-wet, dat afwijkt van het in artikel 3 van die wet vervatte  
beginsel van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, sluit  
het  slachtoffer  dat,  zonder  het  ongeval  en  de  gevolgen  ervan  te  hebben  gewild, 
verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de schadevergoeding 
waarin het voorziet1. (Art. 29bis, W.A.M.-wet 1989)

(B. T. ETHIAS, vereniging van onderlinge verzekering)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0569.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht  tegen het vonnis, dat op 2 juni 2004 in hoger 

beroep is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
Raadsheer Daniël Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2006, nr.247.
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II. CASSATIEMIDDELEN
Eiser voert een middel aan. Het is gesteld als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
Artikel 29bis, §§1 en 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
Aangevochten beslissingen
Na te hebben vastgesteld dat de knie van eiser ontwricht was geraakt bij het uitstappen 

uit  de stilstaande bus waarvan hij  bestuurder was;  dat  eiser van verweerster,  W.A.M.-
verzekeraar van de bus waarvan hij bestuurder was, de vergoeding vordert van zijn schade 
op [grond] van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 "betreffende de bescher-
ming van de zwakke weggebruikers",

en  na,  onder  meer  met  verwijzing  naar  de  motivering  van  het  beroepen vonnis,  te 
hebben beslist, 1°) dat eiser slachtoffer is geworden van een "verkeersongeval", "aange-
zien (hij)  zich verplaatste  om een bus te verlaten";  2°)  dat de autobus in dat ongeval  
betrokken  is,  aangezien  "de  aanwezigheid  van  het  voertuig  een  noodzakelijke  en 
voldoende verklaring vormt voor het ongeval; het uitstappen uit de bus te dezen de reden 
was waarom (eiser) geblesseerd raakte; het derhalve niet kan worden betwist dat de bus 
een essentiële rol heeft gespeeld bij het ontstaan van het ongeval"; 3°) dat eiser "de hoeda-
nigheid van zwakke weggebruiker heeft in de zin van artikel 29bis", aangezien hij, na zijn 
bus tot stilstand te hebben gebracht en de bestuurderszitplaats te hebben verlaten, "niet 
meer de bestuurder ervan was" toen hij uitstapte,

verwerpt  het  bestreden vonnis  eisers vordering tot  schadevergoeding  en veroordeelt 
hem in de kosten van beide instanties.

Het bestreden vonnis baseert zich hiervoor op de volgende gronden :
"Als men [van oordeel is] dat (eiser), die een zwak weggebruiker is geworden toen hij 

uit de bus stapte, een rechtsvordering kan instellen tegen de W.A.M.-verzekeraar van die 
bus, wordt  het uiteindelijk mogelijk dat een persoon een rechtsvordering kan instellen 
tegen zijn eigen verzekeraar, wat uitgesloten is, aangezien 'een en dezelfde persoon niet 
zowel aansprakelijk, dat wil zeggen vergoedingsplichtig (ook al is die aansprakelijkheid 
objectief) als slachtoffer kan zijn, dat wil zeggen de nakoming van dezelfde verplichting 
kan eisen' (...), behalve als wordt aangenomen dat de bij artikel 29bis ingevoerde regeling 
geen  regeling inzake aansprakelijkheidsverzekering  maar  een verzekeringsregeling  van 
vergoedende aard is. Laatstgenoemde oplossing wordt verworpen door B. Dubuisson, die 
van mening is dat twee tekstargumenten pleiten ten gunste van een aansprakelijkheidsver-
zekering : enerzijds bepaalt artikel 29bis, §1, achtste lid, dat de vergoedingsplicht wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke  bepalingen betreffende de aansprakelijkheids-
verzekering;  anderzijds heeft  genoemde paragraaf betrekking op de verzekeraar  die de 
aansprakelijkheid dekt  van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het betrokken 
voertuig. Wanneer de stelling wordt toegepast dat artikel 29bis een regeling bevat die past 
in een aansprakelijkheids-verzekering die dus impliceert dat de veroorzaker van de schade 
niet dezelfde persoon is als het slachtoffer, kan verweerster derhalve niet op grond van die 
wettelijke bepaling gehouden zijn tot vergoeding van eiser" (redenen van de eerste rechter 
die de rechtbank van eerste aanleg overneemt);

"Het staat vast dat (eiser) zowel slachtoffer als veroorzaker van zijn eigen schade is. 
Ten onrechte verwijt (eiser) aan de eerste rechter dat hij de in de wet van 21 november 
1989 vastgelegde regels inzake de vergoeding van de zwakke weggebruikers  verkeerd 
heeft geïnterpreteerd, doordat hij overwogen heeft dat dit soort rechtsvordering past in een 
regeling van aansprakelijkheidsverzekering en daarom enkel kan slagen voor zover het 
beginsel  dat  de veroorzaker  van de schade niet  dezelfde persoon is als het slachtoffer 
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wordt geëerbiedigd. Terecht heeft de eerste rechter zich op dat punt aangesloten bij de 
opinie van professor B. Dubuisson, wiens gedachtengang niet wordt ontkracht door de 
argumenten  waarin  (eiser)  zich  ertoe  beperkt  het  bestreden  vonnis  te  bekritiseren,  in 
zoverre de gedachtengang ervan, tot zijn uiterste consequenties doorgevoerd, uiteindelijk 
ieder persoon die op een gegeven ogenblik in het verleden,  al  was het maar  eenmaal, 
bestuurder is geweest  van het in het ongeval betrokken voertuig waarvoor  vergoeding 
wordt gevorderd, zou uitsluiten van het voordeel van artikel 29bis. (Eiser) geeft evenwel 
een  verkeerde  voorstelling  van  het  probleem,  aangezien  het  in  werkelijkheid  niet  de 
bedoeling  is  dat  eenieder  die  op  een  gegeven  ogenblik  gereden  heeft  met  het  in  het 
ongeval betrokken voertuig, zonder meer van vergoeding wordt uitgesloten, maar dat in 
concreto, van geval tot geval wordt nagegaan of die bestuurder, wanneer hij inzittende of 
zwakke  weggebruiker  is  geworden,  al  dan niet  verantwoordelijk  is  voor  de door hem 
geleden schade waarvoor hij vergoeding vordert. Terecht onderstreept (verweerster) dat 
de begrippen verzekerde en verantwoordelijke van geval tot geval moeten worden beoor-
deeld met inachtneming van de omstandigheden, eigen aan de schadegevallen en niet met 
inachtneming van het verleden. Derhalve heeft de eerste rechter terecht in het licht van de 
objectieve en ondubbelzinnige gegevens, zoals die blijken uit de dossiers van de partijen, 
geoordeeld dat het vanzelfsprekend lijkt  dat de bescherming van artikel  29bis niet (op 
eiser) kan worden toegepast, aangezien hij de enige veroorzaker is van zijn eigen schade" 
(eigen redenen van het bestreden vonnis).

Grieven
Artikel  29bis,  §1,  eerste  lid,  van  de  wet  van  21  november  1989  betreffende  de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen luidt  als volgt:  "Bij  een 
verkeers-ongeval  waarbij  een  of  meer  motorrijtuigen  betrokken  zijn,  op  de  plaatsen 
bedoeld in artikel 2, §1, wordt, met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade 
geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden 
door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of 
het overlijden, met inbegrip van de kledijschade, hoofdelijk vergoed door de verzekeraars 
die de aansprakelijkheid van de eigenaar,  de bestuurder of de houder van de motorrij-
tuigen overeenkomstig deze wet dekken. Deze bepaling is ook van toepassing indien de 
schade opzettelijk werd veroorzaakt door de bestuurder".

Artikel 29bis, §1, zesde lid, is in de volgende bewoordingen gesteld : "slachtoffers die 
ouder zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild, kunnen zich niet 
beroepen op de bepalingen van het eerste lid".

Artikel 29bis, §1, zevende lid, luidt als volgt : "Deze vergoedingsplicht wordt uitge-
voerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzeke-
ring in het algemeen en de aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen in het 
bijzonder voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken".

Volgens artikel 29bis, §2, "kunnen de bestuurder van een motorrijtuig en zijn recht-
hebbenden zich niet  op de bepalingen van dit artikel  1 beroepen, tenzij de bestuurder 
optreedt als rechthebbende van een slachtoffer dat geen bestuurder was en op voorwaarde 
dat hij de schade niet opzettelijk heeft veroorzaakt".

Mits het verkeersongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn zich heeft 
voorgedaan op een plaats als bedoeld in artikel 2, §1, van de wet, zijn de verzekeraars die 
de aansprakelijkheid voor de betrokken voertuigen dekken, derhalve gehouden de schade 
te dekken die voortvloeit uit lichamelijke letsels van alle verkeersslachtoffers, met uitzon-
dering van  de schade  die  de  bestuurders  van  elk,  bij  het  ongeval  betrokken  voertuig 
geleden hebben (tenzij die bestuurders optreden als rechthebbenden van een slachtoffer 
dat geen bestuurder was) en met uitzondering van de schade van de slachtoffers die ouder 
zijn dan 14 jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild.
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Van het  voordeel  van  artikel  29bis,  §1,  eerste  lid,  zijn  niet  uitgesloten  de  overige 
personen die lichamelijke letsels hebben opgelopen en niet vallen onder die twee gevallen 
van uitsluiting, zelfs als hun letsels door hun eigen fout of hun eigen gedrag zijn veroor-
zaakt. Voor de schadevergoeding dienen enkel de volgende voorwaarden vervuld te zijn: 
de  lichamelijke  letsels  zijn  het  gevolg  van  een  verkeersongeval  waarbij  een  of  meer 
motorrijtuigen betrokken zijn. Het is niet daarenboven vereist dat de veroorzaker van de 
schade niet dezelfde persoon is als het slachtoffer.

Door te bepalen dat de lichamelijke letsels van de niet uitgesloten slachtoffers worden 
vergoed, wijkt artikel 29bis, §1, eerste lid, immers af van de regels van de burgerrechte-
lijke aansprakelijkheidsverzekering van gemeen recht. Enkel "voor zover (artikel 29bis) 
daarvan niet afwijkt" wordt de vergoedingsplicht "uitgevoerd overeenkomstig de wette-
lijke bepalingen betreffende de aansprakelijkheidsverzekering in het algemeen" (artikel 
29bis, §1, zevende lid).

Te dezen erkent het bestreden vonnis dat eiser "de hoedanigheid van zwakke wegge-
bruiker" heeft, daar hij niet meer met de autobus reed op het ogenblik dat hij uitstapte en 
zich aan de knie  verwondde,  en dat hij  het  slachtoffer  werd  van een verkeersongeval 
waarbij een autobus, dus een motorrijtuig, betrokken was. Het vonnis kent echter aan eiser 
geen vergoeding toe voor zijn lichamelijke letsels op grond dat artikel 29bis van de wet 
van  21  november  1989  past  in  een  aansprakelijkheidsverzekering  die  inhoudt  dat  de 
veroorzaker van de schade niet dezelfde persoon is als het slachtoffer en dat eiser te dezen 
zowel slachtoffer als veroorzaker is van zijn eigen schade.

Het bestreden vonnis schendt aldus artikel 29bis, §1, eerste, zesde en zevende lid, en 
§2.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Grond van niet-ontvankelijkheid tegen het middel opgeworpen door verweer-

ster volgens welke het middel geen belang heeft:
In strijd met wat verweerster verklaart, bekritiseert het middel niet uitsluitend 

de reden volgens welke "artikel 29bis [van de wet van 21 november 1989] (...) 
past in een aansprakelijkheidsverzekering die inhoudt dat de veroorzaker van de 
schade niet dezelfde persoon is als het slachtoffer", maar het geheel van de over-
wegingen die het weergeeft en die ten grondslag liggen aan de beslissing waarbij 
eiser de vergoeding van zijn schade wordt ontzegd.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
De gegrondheid van het middel :
Uit  het  geheel  van  de  bepalingen  van  artikel  29bis  van  de  wet  van  21 

november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrij-tuigen, zoals het middel ze weergeeft, blijkt dat, wanneer een verkeers-
ongeval waarbij een of meer motorrijtuigen betrokken zijn, zich voordoet op een 
plaats bedoeld in artikel 2, §1, van die wet, de verzekeraars die de aansprakelijk-
heid voor die voertuigen dekken, gehouden zijn tot vergoeding van de schade 
van  alle  slachtoffers  van  het  ongeval,  met  uitsluiting  van  de  schade,  die  is 
geleden door de bestuurders van die voertuigen en door de slachtoffers die ouder 
zijn dan veertien jaar en het ongeval en zijn gevolgen hebben gewild.

Artikel  29bis,  dat  afwijkt  van  het  in  artikel  3  van  dezelfde  wet  vervatte 
beginsel van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerde personen, 
sluit  het  slachtoffer  dat,  zonder  het  ongeval  en  de gevolgen  ervan  te  hebben 
gewild, verantwoordelijk is voor de door hem geleden schade, niet uit van de 
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schade-vergoeding waarin het voorziet.
Door geen schadevergoeding aan eiser toe te kennen,  op grond dat  hij  niet 

alleen het slachtoffer maar ook de veroorzaker is van zijn eigen schade en dat 
beide  hoedanigheden  elkaar  uitsluiten,  schendt  het  bestreden  vonnis  derhalve 
voormeld artikel 29bis.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt  dat van het arrest  melding zal worden gemaakt op de kant van het 

vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst  de  zaak  naar  de  Rechtbank  van  Eerste  Aanleg  te  Luik,  zitting 

houdende in hoger beroep.

28 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h.  Plas  –   Gelijkluidende conclusie  van de h.  Genicot,  advocaat-generaal  – 
Advocaten: mrs. Gérard en Kirkpatrick.

Nr. 248

1° KAMER - 28 april 2006

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
OPENBAAR DOMEIN - TELECOMMUNICATIENET - KABELS - OPERATOR - PLAN - ONDERWERPING - 
VERPLICHTING - TEKORTKOMING - PERSOON DIE WERKEN UITVOERT OF LAAT UITVOEREN - 
VERPLICHTING

2º TELEGRAAF EN TELEFOON - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
TELECOMMUNICATIENET - OPENBAAR DOMEIN - KABELS - OPERATOR - PLAN - ONDERWERPING - 
VERPLICHTING - TEKORTKOMING - PERSOON DIE WERKEN UITVOERT OF LAAT UITVOEREN - 
VERPLICHTING

3º OPENBARE WERKEN - AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - 
TELECOMMUNICATIENET - OPENBAAR DOMEIN - KABELS - OPERATOR - PLAN - ONDERWERPING - 
VERPLICHTING - TEKORTKOMING - PERSOON DIE WERKEN UITVOERT OF LAAT UITVOEREN - 
VERPLICHTING

1º, 2° en 3°  De tekortkoming van de operator van een openbaar telecommunicatienet aan 
zijn verplichting om, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbehorende uitrustingen 
aan  te  leggen  op  het  openbaar  domein,  het  plan  van  de  plaats  van  aanleg  en  de 
bijzonderheden ervan te onderwerpen aan de goedkeuring van de overheid van wie het  
openbaar domein afhangt, ontslaat de persoon die deze inlichting niet gekregen heeft en  
die  de  werken  uitvoert  of  laat  uitvoeren  waardoor  de  infrastructuur  kan  worden 
beschadigd of waardoor de werking ervan in gevaar kan komen, niet van de verplichting  
om de operator van het telecommunicatienet daarvan vooraf in te lichten. (Art. 98, §1 en 
114,  §1,  Wet  21  maart  1991  betreffende  de  hervorming  van  sommige  economische 
overheidsbedrijven)
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(WAALS GEWEST T. BELGACOM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0199.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 19 november 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert het volgende middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1832 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. 
- de artikelen 98, §1, en 114, §§1 en 2, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de 

hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, welke artikelen respectieve-
lijk zijn gewijzigd bij de artikelen 49 en 85 van de wet van 19 december 1997;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest beslist dat de eiser een fout heeft begaan waardoor hij drie vierde 

van de schade van de verweerster moet dragen, bevestigt derhalve het bestreden vonnis, 
met de verbetering dat de eiser wordt veroordeeld om aan de verweerster een bedrag van 
3.976,29  euro  te  betalen,  verhoogd  met  de  interest  tegen  de wettelijke  rentevoet  met 
ingang van 29 oktober 1998, en verrekent de kosten van het hoger beroep. 

Het bestreden arrest steunt die beslissingen op de volgende gronden:
1° Wat betreft het feit dat Belgacom geen toestemming bezat voor graafwerken
De [eiser] betoogt dat [de verweerster] geen toestemming heeft gekregen om een kabel 

op die plaats in te graven en dat die tussentijds opgetreden juridische oorzaak het oorzake-
lijk verband tussen fout en schade heeft verbroken.

Artikel 98 van de wet van 21 maart 1991 omschrijft de verplichting voor de operator 
van het openbaar telecommunicatienet om het plan van de plaats van aanleg en de bijzon-
derheden met betrekking tot de aanleg van zijn kabels te onderwerpen aan de goedkeuring 
van de overheid van wie het openbaar domein afhangt.

Artikel  114 preciseert  dat  de persoon die van plan is werkzaamheden uit  te voeren 
waardoor  de  infrastructuur  kan  worden  beschadigd  of  waardoor  de  werking  ervan  in 
gevaar kan komen, behalve in geval van overmacht, de verplichting heeft ten minste acht 
dagen vooraf de operator van een openbaar telecommunicatienet in te lichten.

De [eiser] betoogt evenwel ten onrechte dat het gebrek aan bewijs van het verkrijgen 
van de toestemming hem ontsloeg van de verplichting om bij [de verweerster] navraag te 
doen  naar  de  aanwezigheid  van  een  kabel.  Beide  wettelijke  verplichtingen  zijn  even 
belangrijk en kunnen ongevallen voorkomen. Aldus is er geen sprake van de tussenkomst 
van een juridische oorzaak,  eigen aan de verweerster,  maar  van een wederzijdse  niet- 
nakoming door beide partijen van hun wettelijke verplichtingen, zodat de schade zich niet 
zou hebben voorgedaan, indien zij waren nagekomen. De [eiser] zou in zijn documentatie 
immers van meet af aan weet hebben gehad van de aanwezigheid van de kabel, indien 
hem de toestemming voor het ingraven ervan was gevraagd, en hij zou ongetwijfeld met 
meer omzichtigheid te werk zijn gegaan. De kabel zou bovendien terstond gevonden zijn, 
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indien [de eiser] alleen maar de moeite gedaan had inlichtingen daaromtrent in te winnen 
bij [de verweerster], zoals hij het regelmatig doet voor andere werken, zoals blijkt uit de 
talrijke verzoeken, die [de verweerster] heeft overgelegd in haar dossier van de stukken.

De aldus niet nagekomen verplichtingen zijn fouten, die in direct oorzakelijk verband 
staan met de schade, aangezien zij precies door de wet zijn ingevoerd om dat soort schade 
te voorkomen.

2° Wat betreft  de  diepte  waarop  de kabels  volgens  de regels  van  de kunst  moeten 
worden ingegraven

Te dezen blijft de diepte waarop de kabel in de sleuf is ingegraven onbekend. Uit de 
vaststelling in der minne kan niet worden opgemaakt of de kabel was ingegraven op een 
diepte van 0,80 m onder de grond dan wel onder de bodem van de sleuf. Het werk van de 
aannemer bestond erin de sleuf uit te diepen, wat betekent dat hij deze niet alleen diende 
leeg te maken, maar ook de bedding ervan diende uit te diepen (...).

Het staat bovendien vast dat de kabel zichtbaar was en zelfs op verschillende plaatsen 
aan  de  oppervlakte  kwam  zodat  hij  gemakkelijk  kon  worden  opgespoord  tijdens  de 
uitvoering van de werkzaamheden die enkel ten gevolge van het ongeval werden onder-
broken (...).

Nergens is voorgeschreven hoe diep telefoonkabels ingegraven moeten zijn, zodat er 
geen fout of oorzakelijk verband tussen die zogezegde tekortkoming en de schade bestaat. 
De omstandigheid dat de kabel aan de oppervlakte komt kan trouwens, zoals [de verweer-
ster] pertinent suggereert,  het  gevolg zijn van het feit  dat die sleuf herhaaldelijk moet 
worden uitgebaggerd wegens het veelvuldig onderlopen van de rijbaan.

3° Wat betreft de verplichting van [de eiser] om met spoed te handelen
De [eiser] toont niet aan dat hij met zo'n spoed diende te handelen dat hij de werken 

had moeten uitvoeren zonder voorafgaand overleg met [de verweerster] en zonder inzage 
van haar plannen. Voor dat soort, met spoed uitgevoerde werken wordt zeer vaak de fax 
gebruikt en zijn betoog mist op dat punt overtuigingskracht.

4° Wat betreft de verdeling van de aansprakelijkheid
De fout van [de verweerster], die niet aantoont aan [de eiser] de toestemming te hebben 

gevraagd of die van hem te hebben gekregen om een kabel op die plaats aan te leggen, 
staat in oorzakelijk verband met de schade. Zij is evenwel zeer licht in verhouding tot de 
fout van de aannemer van [de eiser] die erin bestaat zijn elementaire verplichtingen om 
plannen op te vragen en vooraf boringen te verrichten, niet te zijn nagekomen. De [eiser] 
moet derhalve drie vierde van de schade van [de verweerster] dragen".

Grieven
...
Tweede onderdeel
Het in het middel vermelde artikel 114, §1, bepaalt dat met een geldboete wordt gestraft 

de persoon die, behalve in geval van overmacht, zonder de betrokken operator van een 
openbaar telecommunicatienet  ten minste  acht dagen vooraf  bij  ter  post  aangetekende 
brief in te lichten, eender welk werk uitvoert of laat uitvoeren waardoor de infrastructuur 
kan worden beschadigd of waardoor de werking ervan in gevaar kan komen.

Op die bepaling zijn straffen gesteld en zij moet bijgevolg op beperkende wijze worden 
uitgelegd.

Zij kon bijgevolg niet worden toegepast op de eiser, die een overheid is van wie het 
openbaar domein afhangt, aangezien het plan van de plaats van aanleg en de bijzonder-
heden ervan hem niet waren voorgelegd door de operator, ofschoon deze daartoe krach-
tens artikel 98, §1, van dezelfde wet van 21 maart 1991 gehouden was alvorens de kabels 
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aan te leggen. 
Bij ontstentenis van die voorafgaande mededeling, die op straffe van een strafrechte-

lijke sanctie was voorgeschreven (artikel 114, §2, als bedoeld in het middel), had de eiser 
immers het recht ervan uit te gaan dat geen enkele kabel was aangelegd in de sleuf die hij 
dringend diende uit te baggeren.

Artikel 114, §1, van de wet van 21 maart 1991 was derhalve niet van toepassing, daar 
de aldaar voorgeschreven kennisgeving geen reden van bestaan had.

Daaruit  volgt  dat  het  bestreden arrest,  door  te  beslissen dat  de eiser een fout  heeft  
begaan, die bestond in een schending van voornoemd artikel 114, §1, terwijl dat artikel, in 
samenhang met artikel 98, §1, van de wet van 21 maart 1991, te dezen niet op hem van 
toepassing was, voornoemde artikelen 114, §1, en 98, §1, alsook, bijgevolg, de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek schendt.

... 
III. BESLISSING VAN HET HOF
...
Tweede onderdeel:
Artikel 98, §1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 

sommige  economische  overheidsbedrijven,  bepaalt  dat  elke  operator  van  een 
openbaar telecommunicatienet, vooraleer kabels, bovengrondse lijnen en bijbe-
horende  uitrustingen  aan te  leggen  op het  openbaar  domein,  het  plan van de 
plaats van aanleg en de bijzonderheden ervan onderwerpt  aan de goedkeuring 
van de overheid van wie het openbaar domein afhangt; artikel 114, §1, van die 
wet bepaalt dat met een geldboete wordt gestraft de persoon die, behalve in geval 
van overmacht, zonder de betrokken operator van een openbaar telecommunica-
tienet ten minste acht dagen vooraf bij ter post aangetekende brief in te lichten, 
eender  welk  werk  uitvoert  of  laat  uitvoeren  waardoor  de  infrastructuur  kan 
worden beschadigd of waardoor de werking ervan in gevaar kan komen.

Uit  die  bepalingen  kan  niet  worden  afgeleid  dat  artikel  114,  §1,  niet  van 
toepassing is  op de  persoon die voormelde  werken  uitvoert  of  laat  uitvoeren 
wanneer  deze van de betrokken operator  van het telecommunicatienet  niet de 
inlichtingen heeft gekregen die worden bedoeld in voormeld artikel 98, §1.

Het middel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
...
Dictum,
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt eiser in de kosten.

28 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Batselé–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Simont en De Gryse.
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Nr. 249

1° KAMER - 28 april 2006

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
BURGERLIJKE ZAKEN - UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID - BETWISTING VAN DE BEVOEGDHEID VAN DE 
AANGEZOCHTE RECHTER - TIJDSTIP

2º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALGEMEEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID - BETWISTING VAN DE 
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANK - TIJDSTIP

3º BEVOEGDHEID EN AANLEG — INTERNATIONALE BEVOEGDHEID - 
BURGERLIJKE ZAKEN - VERWEERDER - DESKUNDIGENONDERZOEK - AKKOORD - DEBAT TEN 
GRONDE - UITBREIDING VAN BEVOEGDHEID - UITWERKING

1º  en 2° De betwisting van de internationale bevoegdheid van de aangezochte rechter kan,  
zo zij al niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaatsvinden na 
het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor de 
aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen1.  (Art. 18, E.E.G.-Verdrag 
van 27 sept. 1968)

3º Door vast te stellen dat verweerder op de terechtzitting waarop de zaak werd ingeleid,  
zonder  de  bevoegdheid  van  de  aangezochte  rechter  vooraf  te  betwisten,  mondeling 
geconcludeerd  heeft  om  zijn  principieel  akkoord  te  betuigen  met  een  
deskundigenonderzoek, en door te overwegen dat verweerder een debat ten gronde is 
aangegaan, verantwoordt het arrest de beslissing naar recht om de uitbreiding van de  
internationale bevoegdheid van die rechter toe te passen.  (Art. 18, E.E.G.-Verdrag van 
27 sept. 1968; Art. 854, Ger.W.)

(PRO-PAK INTERNATIONAL bv, vennootschap naar Nederlands recht . T. LIECOPOTATOES, nv in vereffening)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0460.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, die op 12 mei 2003 en 2 mei 

2005 zijn gewezen door het Hof van Beroep te Bergen.
Bij  arrest  van  24  maart  2006  heeft  het  Hof  de  heropening  van  het  debat 

bevolen en het onderzoek van de zaak is op de terechtzitting van die dag ab initio 
hervat.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eiseres voert een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- Artikel 18 van het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer-

legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 
september 1968 en goedgekeurd bij de wet van 13 januari 1971 en bij de wet van 31 juli  
1986;

- De artikelen 19 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek. 

1 H.v.J., Elefanten Schuh GmbH, C-150/80, 24 juni 1981, Rechtspr. H.v.J., 1981, I-1686.



1004 HOF VAN CASSATIE 28.4.06 - Nr. 249 

Aangevochten beslissingen
Het  hof  van  beroep beslist  dat  de  Belgische  rechtbanken  bevoegd zijn  om van  het 

geschil kennis te nemen op de volgende gronden : 
"1. De betwisting van de internationaal rechtelijke bevoegdheid
[Eiseres] voert aan dat zij in limine litis, wat [verweerster] betwist omdat volgens haar 

de exceptie laattijdig is, een op de artikelen 5 en 17 van het Verdrag van Brussel van 27 
september 1968 gegronde exceptie heeft opgeworpen volgens welke de Belgische recht-
banken  internationaalrechtelijk  onbevoegd  zijn  om  van  het  geschil  kennis  te  nemen, 
omdat de voorwaarden 'Metaal-Unie' die van toepassing zijn, de Nederlandse rechtbanken 
bevoegd maken en bepalen dat het Nederlandse recht van toepassing is, en dat derhalve de 
eerste rechters zich onbevoegd hadden moeten verklaren;

Het  Verdrag van  Brussel  voorziet  in  een algemene  principiële  bevoegdheid  van  de 
rechtscolleges van de Staat waarin verweerder zijn woonplaats heeft (artikel 2), in bijzon-
dere bevoegdheden (artikelen 5 en 6), in bijzondere bevoegdheden in verzekeringszaken 
en inzake door de consumenten gesloten overeenkomsten (artikelen 7 tot 15) en in exclu-
sieve bevoegdheden die verbonden zijn met het voorwerp van het geschil (artikel 16);

Het breidt tevens de bevoegde rechtbanken van de verdragsluitende Staten uit, en doet 
dit 

- ofwel op grond van een krachtens artikel 17 gedane keuze van de rechter die, binnen 
bepaalde  perken,  die  te  dezen  geen  invloed  hebben,  tot  gevolg  heeft  dat  zowel  de 
bevoegdheid, zoals ze is bepaald volgens het in artikel 2 vastgelegde algemeen beginsel 
als de bijzondere bevoegdheden worden uitgesloten,

- ofwel met toepassing van artikel 18, volgens hetwelk, wanneer verweerder voor een 
rechter verschijnt, laatstgenoemde in de regel bevoegd is en er op die regel slechts twee 
uitzonderingen bestaan, namelijk ingeval de verschijning tot doel heeft de bevoegdheid te 
betwisten of ingeval er voor de betrokken aangelegenheid een rechtscollege bestaat dat bij 
uitsluiting bevoegd is krachtens artikel 16, dat in casu niet van toepassing is;

De stilzwijgende uitbreiding van de bevoegdheid door verschijning heeft voorrang op 
de aanwijzing krachtens artikel 17 en geldt zelfs als er een bevoegdheidsbeding is;

Verweerder kan ten ondergeschikte titel ten gronde verweer voeren op hetzelfde ogen-
blik als hij de exceptie van onbevoegdheid opwerpt, op voorwaarde dat het bevoegdheids-
geschil, dat bij de aanvang van het proces moet worden opgeworpen, 'niet plaatsvindt na 
het  tijdstip  van  de  stellingname  die  naar  nationaal  procesrecht  als  het  eerste  voor  de 
aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen' (H.v.J., zaak 150/80, 24 juni 
1981, Elefanten Schuh, Verzameling, 1981, blz. 1686; zaak 48/84, 7 maart 1985, Spitzley/
Sommer Exploitation, Verzameling, 1985, blz. 794 );

Het begrip 'eerste verweer ten gronde' dient derhalve in casu te worden omschreven in 
het  licht  van  de  procesregels  van  de  aangezochte  rechter,  te  dezen  het  Gerechtelijk 
Wetboek;

[Eiseres] was voor de eerste rechter vertegenwoordigd op de terechtzitting waarop de 
zaak werd ingeleid en zij heeft, bij monde van haar raadsman, zonder de bevoegdheid van 
de rechtbank vooraf te betwisten, mondeling geconcludeerd om zich principieel akkoord 
te verklaren met een deskundigenonderzoek; 

Zij heeft aanvaard dat het gerechtelijk debat werd aangevat voor de eerste rechters en 
dat het deskundigenonderzoek een afdoend bewijsmiddel was. Aldus heeft zij haar wil te 
kennen gegeven om het geschil te doen beslechten door de Rechtbank van Koophandel te 
Bergen; 

Door aan de eerste rechters te vragen een onderzoeksmaatregel te bevelen, die geen 
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verband hield met de bevoegdheidskwestie, maar daarentegen ertoe strekte hen in staat te 
stellen achteraf uitspraak te doen over de grond van het geschil, is zij immers het debat 
ten gronde aangegaan en heeft zij aldus impliciet doch onmiskenbaar hen bevoegd geacht 
om ervan kennis te nemen; 

Het feit dat eiseres haar instemming heeft betuigd met een deskundigenonderzoek dat 
trouwens is uitgevoerd en waaraan zij heeft meegewerkt, impliceerde 'la volonté certaine 
(de la demanderesse)  de poser  d'abord  le  problème sur un autre plan que celui  de  la 
compétence' (H. Born en M. Fallon, Chronique de jurisprudence, Droit judiciaire interna-
tional, J.T., 1992, p. 78), zodat de uitbreiding van bevoegdheid, bedoeld in artikel 18, wel 
degelijk van toepassing was;

Ten overvloede hebben de eerste rechters die hun bevoegdheid vooraf dienden na te 
gaan,  door  de  hun  door  de  partijen  gevraagde  onderzoeksmaatregel  te  bevelen,  zelfs 
'onder voorbehoud van en onverkort alle rechten van de partijen', zich impliciet bevoegd 
geacht om kennis te nemen van het hun voorgelegde geschil;

Aldus hebben zij ten onrechte geoordeeld achteraf uitspraak te kunnen doen over de 
exceptie van onbevoegdheid van [eiseres] en te kunnen zeggen dat zij in limine litis was 
opgeworpen, ofschoon zij volgens de bewoordingen van een vonnis waarvan het hof [van 
beroep] geen kennis had genomen, hun rechtsmacht op dat punt hadden uitgeput;

Het incidenteel hoger beroep is derhalve gegrond".
Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 18 van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegd-

heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken bepaalt dat, 
buiten de  gevallen  waarin  zijn  bevoegdheid  voortvloeit  uit  andere  bepalingen  van  dit 
Verdrag, de rechter van een verdragsluitende Staat, voor wie de verweerder verschijnt, 
bevoegd  is.  Die  regel  is  niet  van  toepassing indien  de  verschijning  tot  doel  heeft  de 
bevoegdheid te betwisten.

De betwisting van de bevoegdheid heeft het door artikel 18 daaraan verbonden gevolg 
enkel  indien de eisende partij  en de aangezochte  rechter  reeds bij  het  eerste  verweer 
kunnen begrijpen dat de verweerder beoogt de bevoegdheid van de rechter te betwisten.

De betwisting van de bevoegdheid, zo zij al niet voorafgaat aan elk verweer ten gronde, 
kan derhalve in geen geval nog plaatsvinden na het tijdstip van de stellingname die naar 
het nationaal procesrecht van de verdragsluitende Staat van de aangezochte rechter is te 
beschouwen als het eerste voor de aangezochte rechter voorgedragen verweer.

Artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de onbevoegdheid van de rechter 
voor wie de zaak aanhangig is voor alle exceptie of verweer moet worden voorgedragen 
behalve wanneer zij van openbare orde is.

Volgens  artikel  19  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  het  vonnis  een  eindvonnis  in 
zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behou-
dens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald. De rechter kan, alvorens recht te doen, een 
voorafgaande maatregel bevelen om de vordering te onderzoeken of de toestand van de 
partijen voorlopig te regelen.

Geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslis-
sing waarbij een tussenkomst waarvan de ontvankelijkheid niet werd betwist, ontvankelijk 
verklaard wordt, en waarbij de rechter, alvorens over de zaak zelf uitspraak te doen, een 
onderzoeksmaatregel  beveelt.  Evenmin  een  eindbeslissing  is  die  waarbij  de  rechter 
bevoegd verklaard wordt om van de zaak kennis te nemen, indien de bevoegdheid niet is 
betwist, en waarbij, voor elke uitspraak over de zaak zelf, een onderzoeksmaatregel wordt 
bevolen.
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Het feit alleen dat een partij akkoord gaat met een deskundigenonderzoek is bijgevolg 
geen verweer ten gronde of een exceptie in de zin van de artikelen 19 en 854 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 18 van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rech-
terlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handels-
zaken.

Wanneer een partij voor de rechter haar instemming heeft betuigd met een deskundi-
genonderzoek, kan zij derhalve achteraf de bevoegdheid van de rechter betwisten, mits dat 
gebeurt  voor  alle exceptie  of verweer.  Daaruit  volgt  dat  het  hof van beroep,  daar het 
beslist  dat  eiseres,  door  aan  de  eerste  rechters  te  vragen  een  onderzoeksmaatregel  te 
bevelen  die  geen  verband  hield  met  de  bevoegdheidskwestie,  maar  daarentegen  ertoe 
strekte hen in staat te stellen achteraf uitspraak te doen over de grond van het geschil zelf,  
het debat ten gronde is aangegaan, en hen aldus impliciet doch onmiskenbaar bevoegd 
geacht heeft om ervan kennis te nemen, de artikelen 18 van het Verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken, alsook de artikelen 19 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek 
schendt.

Tweede onderdeel
Artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de onbevoegdheid van de rechter 

voor wie de zaak aanhangig is, moet worden voorgedragen voor alle exceptie of verweer 
behalve wanneer zij van openbare orde is.

Volgens  artikel  19  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  is  het  vonnis  een  eindvonnis  in 
zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behou-
dens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Alvorens  recht  te doen,  kan  de rechter een voorafgaande  maatregel  bevelen om de 
vordering te onderzoeken of de toestand van de partijen voorlopig te regelen.

Geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is de beslis-
sing waarbij een tussenkomst, waarvan de ontvankelijkheid niet werd betwist, ontvanke-
lijk verklaard wordt en waarbij de rechter, alvorens over de zaak zelf uitspraak te doen, 
een onderzoeksmaatregel beveelt.  Evenmin een eindbeslissing is die waarbij  de rechter 
bevoegd verklaard wordt om kennis te nemen van de zaak, indien de bevoegdheid niet is 
betwist, en waarbij, voor elke uitspraak over de zaak zelf, een onderzoeksmaatregel wordt 
bevolen.

Derhalve kan de rechter uitspraak doen over zijn bevoegdheid na een deskundigenon-
derzoek te hebben bevolen, indien zijn bevoegdheid niet was betwist  vooraleer hij het 
deskundigenonderzoek beval.

Daar het hof van beroep beslist dat de eerste rechter, door de onderzoeksmaatregel te 
bevelen,  zonder  dat  zijn  bevoegdheid  tevoren  was  betwist,  zijn  rechtsmacht  over  de 
bevoegdheidskwestie had uitgeput, schendt het de artikelen 19 en 854 van het Gerechte-
lijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste onderdeel :
Artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek waarvan de schending wordt aange-

voerd, houdt geen verband met de door het middel aangevoerde grief.
Krachtens artikel 18 van het op 27 september 1968 tussen de Lid-Staten van de 

Europese Economische Gemeenschap te Brussel  ondertekende Verdrag betref-
fende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken waarvan het hof van beroep toepassing maakt, is de 
rechter van een verdragsluitende Staat voor wie verweerder verschijnt bevoegd, 
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maar die regel  is niet van toepassing indien de verschijning tot doel heeft  de 
bevoegdheid te betwisten of,  wat hier  niet  het  geval  is,  indien er  een  andere 
rechter is die bij uitsluiting bevoegd is krachtens artikel 16.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft in de zaak nr. 
150/80, Elefanten Schuh GmbH t. Pierre Jacqmain in een arrest van 24 juni 1981 
waarin het uitspraak deed over een prejudiciële vraag, vermeld dat "uit de doel-
stelling van artikel 18 volgt dat de betwisting van de bevoegdheid, zo zij al niet 
voorafgaat aan elk verweer ten gronde, in geen geval nog plaats kan vinden na 
het tijdstip van de stellingname die naar nationaal procesrecht als het eerste voor 
de aangezochte rechter voorgedragen verweer is te beschouwen".

Krachtens artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek moet de onbevoegdheid 
van de rechter voor wie de zaak aanhangig is, in de regel, voor alle exceptie of 
verweer worden voorgedragen.

Na te hebben vastgesteld dat eiseres "voor de eerste rechters  was vertegen-
woordigd op de terechtzitting waarop de zaak werd ingeleid en dat zij, bij monde 
van haar raadsman, zonder de bevoegdheid van de rechtbank vooraf te betwisten, 
mondeling geconcludeerd heeft om haar principieel akkoord te betuigen met een 
deskundigenonderzoek", beslist het bestreden arrest van 12 mei 2003 dat :

1. eiseres "heeft erkend dat het gerechtelijk debat werd gevoerd voor de eerste 
rechters en dat het deskundigenonderzoek een afdoend bewijsmiddel was, en dat 
zij  aldus haar wil te kennen heeft  gegeven om het geschil  te doen beslechten 
door de Rechtbank van Koophandel te Bergen";

2. "eiseres, door aan de eerste rechters te vragen een onderzoeksmaatregel te 
bevelen, die geen verband hield met de bevoegdheidskwestie, maar daarentegen 
ertoe strekte hen in staat te stellen achteraf uitspraak te doen over het geschil 
zelf, het debat ten gronde is aangegaan";

3. "het feit dat eiseres haar instemming heeft betuigd met een deskundigenon-
derzoek dat trouwens is uitgevoerd en waaraan zij heeft meegewerkt 'de ondub-
belzinnige wil  van [eiseres]  inhield om het  probleem eerst  vanuit  een andere 
invalshoek te benaderen dan vanuit dat van de bevoegdheid'".

Door op die gronden te beslissen dat eiseres het debat ten gronde is aangegaan, 
verantwoordt het arrest naar recht de beslissing om de aanwijzing van bevoegd-
heid toe te passen, bedoeld in artikel 18 van het Verdrag van Brussel.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel :
Daar het onderdeel  gericht  is tegen een overtollige reden van het bestreden 

arrest van 12 mei 2003, heeft het geen belang en is het derhalve niet ontvanke-
lijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt eiseres in de kosten.

28 april 2006 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Echement, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Fettweis–  Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en T'Kint.
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