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Nr. 162

3° KAMER - 2 april 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - ONGEVAL DOOR TOEVAL - LICHAMELIJKE 
SCHADE - ZWAKKE WEGGEBRUIKER - VERPLICHTING TOT VERGOEDING - VERZEKERAARS VAN BIJ 
HET VERKEERSONGEVAL BETROKKEN MOTORRIJTUIGEN - TERUGVORDERING TEGEN HET 
GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS

Wanneer  een  ongeval  door  toeval  gebeurde  zijn  enkel  de  verzekeraars  van  bij  het  
verkeersongeval  betrokken  motorrijtuigen  en  niet  het  Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds gehouden tot vergoeding op grond van artikel 29bis van de W.A.M.-
Wet; deze verzekeraars kunnen niet de uitgekeerde vergoeding terugvorderen van het  
Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds1 2.  (Art.  80,  Controlewet  Verzekeringen 9 juli 
1975; Art. 29bis, §1, W.A.M.-wet 1989)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.05.0564.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 februari 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 maart 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Enig middel
1. Krachtens artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 

betreffende  de  verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen 
(hierna WAM-Wet), na de wijziging bij wet van 13 april 1995 en vóór de wijzi-
ging bij wet van 19 januari 2001, zijn de verzekeraars die de aansprakelijkheid 
dekken van de eigenaar, de bestuurder of de houder van motorrijtuigen die bij 
een verkeersongeval zijn betrokken, verplicht met uitzondering van de stoffelijke 
schade alle schade te vergoeden voortvloeiend uit overlijden van of lichamelijk 
1 Het  geschil  ten  gronde  betrof  de  burgerlijke  gevolgen  van  een  verkeersongeval  waarbij  de 
verzekerde van verweerster in aanrijding kwam met een ander voertuig dat op een olievlek slipte. Op 
grond van artikel 29bis, §1, eerste lid, Wet 21 nov. 1989, had verweerster als W.A.M.-verzekeraar de 
passagierster van het voertuig van haar verzekerde schadeloos gesteld voor haar lichamelijke letsels.
2 Zie  J.  MUYLDERMANS,  "Het  'toevallig  feit'  binnen  het  kader  van  de  werking  van  het 
Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds", V.A.V., 2006, nr 9, 350.
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letsel dat wordt geleden door slachtoffers van een dergelijk ongeval. De bestuur-
der van een motorrijtuig en zijn rechthebbenden kunnen zich krachtens artikel 
29bis, §2, zoals te dezen van toepassing, van de WAM-Wet niet beroepen op de 
bepalingen van dit artikel.

Krachtens artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, zoals te dezen van toepassing, kan elke benadeelde 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding verkrijgen van 
de schade voortvloeiend uit lichamelijk letsels die door een motorrijtuig zijn ver-
oorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding ver-
plicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig 
dat het ongeval veroorzaakt, vrijuit gaat.

Wanneer het ongeval door toeval gebeurt, is het Gemeenschappelijk Motor-
waarborgfonds luidens deze bepaling enkel tot vergoeding gehouden op voor-
waarde dat geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is.

Krachtens artikel 29bis, §1, derde lid, van de WAM-Wet, zoals te dezen van 
toepassing, is artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der 
verzekeringsondernemingen van toepassing op deze schadevergoeding. Wanneer 
het ongeval evenwel door toeval gebeurde, blijft de verzekeraar krachtens deze 
bepaling tot vergoeding gehouden.

2. Uit deze bepalingen volgt dat, wanneer het ongeval door toeval gebeurde, 
enkel de verzekeraars van bij het verkeersongeval betrokken motorrijtuigen en 
niet het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gehouden zijn tot vergoeding 
op grond van voormeld artikel 29bis van de WAM-Wet en dat de verzekeraars 
de uitgekeerde vergoeding niet kunnen terugvorderen van het Gemeenschappe-
lijk Motorwaarborgfonds.

3. De appelrechters oordelen dat:
- het litigieuze ongeval door toeval gebeurde;
- zowel het voertuig van P, als het voertuig S., te aanzien zijn als betrokken 

motorrijtuigen in de zin van artikel 29bis van de WAM-Wet, dit met overneming 
van de redenen van de eerste rechter;

-  als  er  meerdere  betrokken  motorrijtuigen zijn,  het  slachtoffer  elk  van  de 
WAM-verzekeraars kan aanspreken voor de totaliteit  van zijn schade, dit met 
overneming van de redenen van de eerste rechter;

- de verweerster, als gesubrogeerde in de rechten van het slachtoffer, zich voor 
de helft van deze uitgaven op basis van artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wet-
boek kan richten tot de NV Mercator Verzekeringen en op grond van artikel 80 
van de wet van 9 juli 1975 voor de totaliteit van deze uitgaven tot de eiser.

4. Door ook de eiser te veroordelen tot terugbetaling aan de verweerster van 
haar totale uitgaven ten voordele van mevrouw V.B., passagierster in het voer-
tuig Van P, schenden de appelrechters artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 en 
29bis, §1, eerste en derde lid, van de WAM-Wet

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
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5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het de eiseres veroordeelt tot terug-

betaling aan de verweerster van de door de verweerster aan C.V.B. betaalde be-
dragen en uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk 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 Ieper, 
zitting houdende in hoger beroep.

2 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter  – 
Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht –  Advoca-
ten: mrs. Geinger en De Bruyn.

Nr. 163

3° KAMER - 2 april 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER - BESLISSING - SCHADEVERGOEDING - RAMING - PEILDATUM DOOR DE PARTIJEN 
GEKOZEN - WIJZIGING AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER - GEVOLG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID. RAMING. PEILDATUM - PEILDATUM DOOR DE 
PARTIJEN GEKOZEN - WIJZIGING AMBTSHALVE DOOR DE RECHTER - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING

3º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHT VAN 
VERDEDIGING - MISKENNING

1º, 2° en 3° Miskent het recht van verdediging de rechter die,  zonder de partijen in de  
gelegenheid  te  stellen  daaromtrent  stelling  te  nemen,  benevens  de  toekenning  van  
vergoeding  voor  de  op  het  ogenblik  van  de  uitspraak  reeds  geleden  schade,  een  
vergoeding  toekent  voor  de  toekomstige  schade  berekend  volgens  de 
kapitalisatiemethode op basis van de leeftijd die het slachtoffer zou hebben bereikt op de  
dag van de uitspraak 1 2. (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging)

(NATIONALE SUISSE VERZEKERING nv T. D.

Advocaat-generaal met opdracht Cornelis heeft in substantie gezegd:
Het geschil ten gronde betreft de burgerlijke belangen na een verkeersongeval waarbij 

de bestuurder van een motorfiets die de echtgenoot van verweerster was het leven verloor. 
De aansprakelijkheid van het ongeval werd aan de verzekerde van eiseres opgelegd.

1 Zie Cass., 14 juni 1995, AR P.95.0158.F, nr 296.
2 Zie tegenstr. concl. O.M.
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Het bestreden vonnis, uitspraak doende in hoger beroep, heeft het vonnis van de eerste 
rechter bevestigd, wat de morele schade van de kinderen en de schade aan de motorfiets 
betreft. De appelrechters hebben verder uitspraak gedaan op de rest van de vorderingen 
van het gezin van het slachtoffer.

Het enig middel verwijt enerzijds de schending van het algemeen beschikkingsbeginsel 
van partijen en anderzijds van de rechten van de verdediging.

Eiser verwijt de appelrechters, hoewel de partijen akkoord waren om de vergoeding 
voor de loonderving ingevolge het overlijden van het slachtoffer te kapitaliseren op grond 
van zijn leeftijd op de overlijdensdatum van 21 mei 2001dat ze  ambtshalve een andere 
berekeningsmethode hebben toegepast door een onderscheid te maken tussen de reeds 
geleden en de toekomstige schade, ten aanzien van de datum van hun uitspraak.

Ik  meen  dat  er  geen  sprake  hier  kan  zijn  van  een  schending  van  het 
beschikkingsbeginsel.  Partijen  waren  akkoord  met  de  kapitalisatiemethode  voor  de 
loonsderving en het hof van beroep heeft die methode toegepast. Het is niet omdat ze een 
zelfde  datum  gebruikten  voor  de  berekening  van  deze  kapitalisatie  dat  ze  een 
onderscheiding  tussen  de  reeds  geleden  en  de  toekomstige  schade  uitsloten  zoals  de 
appelrechters dit deden.

Bij een arrest van 16 april 20043 heeft Uw Hof beslist dat het arrest dat ambtshalve een 
wijze kiest voor de vaststelling van de onderhoudsbijdrage, waarvan het bedrag door de 
partijen werd betwist, miskent noch het beschikkingsbeginsel, noch het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging.

Het blijkt uit een onderzoek van de rechtspraak van Uw Hof, en meer bepaald van Uw 
arresten van 30/11/2000, 23/3/2001, 18/4/2005 en 12/10/20064 ([2]) dat er schending is 
van het beschikkingsbeginsel wanneer de rechter zijn beslissing op een element steunt die 
door de partijen uitgesloten was, wat terzake het geval niet was.

Partijen hebben hun geschil  wat de kapitalisatie voor de loonderving betreft  aan de 
bodemrechters voorgelegd. Men kan niet beschouwen dat zij verrast waren bij het gebruik 
van de gewone methode voor de berekening van de kapitalisatie. Er is ook, naar mijn 
oordeel geen schending van de rechten van de verdediging.

Conclusie: verwerping.

ARREST

(A.R. C.06.0203.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 december 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 7 maart 2007 verwezen naar 

de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.

3 Cass., 16 april 2004, AR C.02.0504.F, nr. 199.
4 Cass. 30 november 2000, AR C.00.0067.F, nr.657; 23 maart 2001, AR C.98.0063.N, nr 160; 18 
april 2005, AR S.04.0174.F, nr. 232; 12 oktober 2006, AR C.04.0481.F, nr.483.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het bestreden vonnis stelt vast dat de schadevergoeding voor loonderving 

ingevolge het overlijden van de echtgenoot van de verweerster door de beide 
partijen in de appelconclusies berekend was volgens de kapitalisatiemethode, uit-
gaande van de leeftijd van het slachtoffer van 49 jaar op de overlijdensdatum van 
11 mei 2001.

2. Het bestreden vonnis kent, zonder de partijen in de gelegenheid te stellen 
daaromtrent stelling te nemen, benevens de toekenning van vergoeding voor de 
op het ogenblik van de uitspraak reeds geleden schade, een vergoeding voor de 
toekomstige schade toe berekend volgens de kapitalisatiemethode op basis van 
de leeftijd die het slachtoffer zou hebben bereikt op de dag van de uitspraak.

3. De appelrechters miskennen zodoende het recht van verdediging van de ei-
seres.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit de eiseres veroordeelt tot het be-

talen aan de verweerster van een vergoeding wegens loonderving met interest en 
uitspraak doet over de kosten.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijke 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 Leu-
ven, zitting houdende in hoger beroep.

2 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoorzitter  – 
Tegenstrijdige conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – Advocaat: 
mr. Geinger.

Nr. 164

3° KAMER - 2 april 2007

1º MILIEURECHT – MILIEUVERGUNNINGDECREET – ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING 
DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET 

2º HINDERLIJKE INRICHTINGEN – MILIEUVERGUNNINGDECREET – 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE 
VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE 
GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE 
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GRONDWET 

3°ARBITRAGEHOF – PPREJUDICIËLE VRAAG – MILIEUVERGUNNINGDECREET – 
ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING DE NODIGE MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE 
VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE 
GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE 
GRONDWET

 4° PREJUDICIEEL GESCHIL – ARBITRAGEHOF - PREJUDICIËLE VRAAG – 
MILIEUVERGUNNINGDECREET – ZORGVULDIGHEIDSPLICHT – VERPLICHTING DE NODIGE 
MAATREGELEN TE TREFFEN OM HINDER TE VOORKOMEN – LEGALITEITSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 12 EN 14 VAN DE GRONDWET – GELIJKHEIDSBEGINSEL – 
BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

1º, 2°, 3° en 4° Wanneer voor het Hof van Cassatie de vraag rijst of de artikelen 22, tweede 
lid  en  39  van  het  decreet  van  de  Vlaamse  Raad  van  28  juni  1985  betreffende  de  
milieuvergunning, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet schenden, dit al dan niet in 
samenhang  gelezen  met  de  artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet,  doordat  de  
omschrijving ' de nodige maatregelen treffen om hinder te voorkomen' geen voldoende 
normatieve inhoud heeft om een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier  
een niet te verantwoorden verschil in bahandeling in het leven wordt geroepen tussen de  
rechtsonderhoringen  die  vervolgd  worden  voor  andere  misdrijven  en  diegenen  die 
vervolgd  worden  wegens  het  niet-nakomen  van  de  zorgvuldigheidsplicht  zoals 
omschreven in artikel 22, tweede lid van het Milieuvergunningsdecreet, stelt het Hof een  
prejudiciële vraag aan het Arbitragehof1 2 3. (Artt.10, 11,12 en 14 Grondwet; Art.26, §2,  
Bijzondere Wet Arbitragehof; Artt.22, tweede lid en 39 Milieuvergunningdecreet)

(D. T. B. e.a) 

ARREST

(A.R. P.06.1348.N)

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

correctionele kamer, van 15 september 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.

1 Eerder heeft het Hof beslist dat de bepaling in artikel 22, tweede lid, Milieuvergunningdecreet wél 
voldoende nauwkeurig was om, voor al diegenen op wie de wet kan toepasselijk zijn, willekeurige 
vervolgingen en veroordelingen te vermijden: Cass., 4 februari 2003, AR P.02.0615.N, nr.83. Ook 
voordien  werd reeds geoordeeld dat  de  algemene zorgvuldigheidsplicht  bij  de  uitbating van een 
inrichting opgenomen in een vergunning geen vage en onduidelijke libellering inhoudt die het de 
vergunninghouder  niet  mogelijk  maakt  op  voorhand  te  weten  welke  precieze  gedraging  in  de 
vergunning wordt bedoeld of welk onzorgvuldig handelen strafbaar is gesteld: Cass., 3 november 
1998, AR P.96.1173.N, nr.474.
2 Terzake  werd  eiseres  ook  vervolgd  wegens  inbreuk  op  artikel  43,  §2,  Vlarem  I,  waarvan 
aangenomen  wordt  dat  deze  bepaling  de  uitvoering  is  van  de  algemene  norm  van  artikel  22 
Milieuvergunningdecreet: LARMUSEAU, I., “Commentaar bij artikel 22, Milieuvergunningdecreet”, in 
Commentaar Milieurecht Vlaams Gewest, die Keure, 1997.
3 In  het  kader  van  het  Stedenbouwdecreet  heeft  het  Arbitragehof  geoordeeld  dat  het  begrip 
'onaanvaardbare hinder voor de omwonenden' geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud heeft 
om een misdrijf te kunnen definiëren: Arbitragehof nr.14/2005, 14 januari 2005 (overweging B43 tot 
B46).
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling.
Tweede middel
1. De eiseres voert aan dat artikel 22, tweede lid, gelezen in verband met arti-

kel 39 Milieuvergunningsdecreet de artikelen 12, tweede lid, en 14 Grondwet 
schendt, daar nergens in het Milieuvergunningsdecreet of in enige andere wette-
lijke of decretale bepaling nader wordt gespecifieerd wat onder “hinder” dient te 
worden begrepen, waartegen de nodige maatregelen preventief dienen te worden 
genomen, bij gebreke waarvan de exploitant strafrechtelijk kan worden gesancti-
oneerd.

2. Het in deze grondwetsbepalingen vervatte legaliteitsbeginsel zou zijn mis-
kend daar de legaliteit van een strafbepaling vereist dat zij op zichzelf of in con-
text met andere bepalingen gelezen, op voldoende wijze de als strafbaar gestelde 
gedraging omschrijft.

3. Met toepassing van artikel 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof verzoekt de 
eiseres daarover een prejudiciële vraag te stellen aan het Arbitragehof.

Dictum,
Het Hof,
Houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof de onderstaande prejudiciële vraag 

zal hebben beantwoord.
“Schenden de artikelen 22, tweede lid en 39 van het decreet van de Vlaamse 

Raad van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, de artikelen 12 en 14 
van de Grondwet, al dan niet in samenhang gelezen met de artikelen 10 en 11  
van de Grondwet, doordat de omschrijving “de nodige maatregelen treffen om  
hinder te voorkomen” geen voldoende nauwkeurige normatieve inhoud heeft om 
een misdrijf te kunnen definiëren en doordat op deze manier een niet te verant-
woorden verschil in behandeling in het leven wordt geroepen tussen de rechts-
onderhorigen die vervolgd worden voor andere misdrijven en diegenen die ver-
volgd worden wegens het niet-nakomen van de zorgvuldigheidsplicht zoals om-
schreven in artikel 22, tweede lid van het Milieuvergunningsdecreet "?

Houdt de kosten aan.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Nelissen Grade en G. Vermeire, Gent.

Nr. 165

2° KAMER - 3 april 2007

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - DAAD 
VAN ONDERZOEK - BEGRIP
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2º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - DAAD VAN ONDERZOEK - BEGRIP

3º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — STUITING - 
STEDENBOUW - PROCES-VERBAAL DAT ENKEL INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT DE STAND 
VAN ZAKEN BETREFFENDE EEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

4º STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - STEDENBOUW - PROCES-VERBAAL DAT 
ENKEL INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT DE STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE EEN 
ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

5º STEDENBOUW — ALGEMEEN - STRAFVORDERING - VERJARING - STUITING - PROCES-
VERBAAL DAT ENKEL INFORMATIE BEVAT MET BETREKKING TOT DE STAND VAN ZAKEN BETREFFENDE 
EEN ADMINISTRATIEVE PROCEDURE

6º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - OMSCHRIJVING VAN DE 
TOESTAND VOORAFGAAND AAN HET MISDRIJF - PLEEGVORM - AARD

7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - VOEGING VAN EEN 
RECENT UITTREKSEL UIT HET PLANNENREGISTER - PLEEGVORM - AARD

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - GEWESTELIJK 
STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR DIE OPTREEDT IN NAAM VAN HET VLAAMSE GEWEST - 
VERMELDING IN DE VORDERING - VEREISTE

1º en 2° Daden van onderzoek waardoor de verjaring van de strafvordering wordt gestuit  
zijn alle daden die door een bevoegd persoon worden gesteld, dit is door een persoon 
die de nodige hoedanigheid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de  
noodzakelijke  gegevens  over  een  zaak  te  verzamelen,  hetzij  in  het  kader  van  een 
opsporingsonderzoek of van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het  
vonnisgerecht,  en die ertoe  strekken gegevens te verzamelen om het  dossier  op de 
gebruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen 1 2. (Art. 22, 
eerste lid, V.T.Sv.)

3º,  4°  en  5°   Een  proces-verbaal  van  de  gerechtelijke  politie  in  uitvoering  van  een  
kantschrift van de procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de politie,  
en dat enkel informatie bevat met betrekking tot  de stand van zaken betreffende een  
administratieve  procedure  inzake  stedenbouw,  inzonderheid  het  beroep  tot  
nietigverklaring hangende voor de Raad van State, is een daad van onderzoek waardoor 
de verjaring van de strafvordering kan worden gestuit 3 4. (Art. 22, eerste lid, V.T.Sv.)

6º en 7° De pleegvorm van artikel 149, §4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer  
bepaalt dat de herstelvordering minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand  
aan  het  misdrijf  vermeldt,  en  dat  een  recent  uittreksel  uit  het  plannenregister  wordt  

1 Cass., 20 juli 1976, AC., 1976, 1231; Cass., 7 okt. 1976, AC., 1977, 148; Cass., 5 april 1996, AR 
A.94.0002.F,  nr  111;  Cass.,  23  dec.  1998,  AR A.94.0001.F,  nr  534;  Cass.,  14  april  1999,  AR 
P.98.1538.F, nr 205; Cass., 28 maart 2006, AR P.05.1705.N, nr 178; zie Cass., 29 nov. 2006, AR 
P.06.0174.F, nr.613. 
2  R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 195.
3 Cass., 20 juli 1976, AC., 1976, 1231; Cass., 7 okt. 1976, AC., 1977, 148; Cass., 5 april 1996, AR 
A.94.0002.F,  nr  111;  Cass.,  23  dec.  1998,  AR A.94.0001.F,  nr  534;  Cass.,  14  april  1999,  AR 
P.98.1538.F, nr 205; Cass., 28 maart 2006, AR P.05.1705.N, nr 178; zie Cass., 29 nov. 2006, AR 
P.06.0174.F, nr.613.
4 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 195.
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bijgevoegd, is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid noch substantieel 5. (Art. 149, 
§§1, 2 en 4, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

8º Geen enkele wettelijke bepaling vereist dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur  
uitdrukkelijk  in  de  vordering  tot  herstel  zou  vermelden  dat  hij  optreedt  namens  het 
Vlaamse Gewest. (Art. 149, §§1 en 2, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

(T.)

ARREST

(A.R. P.06.1586.N)

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

correctionele kamer, van 3 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat een proces-verbaal van de gerechtelijke politie dat 

enkel informatie bevat met betrekking tot de stand van zaken betreffende een ad-
ministratieve procedure, inzonderheid het beroep tot nietigverklaring hangende 
voor de Raad van State, niets te zien heeft met de uitoefening van de strafvorde-
ring en niet kan dienen als stuiting van de verjaring. 

2. Artikel 22, eerste lid, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering be-
paalt dat de verjaring van de strafvordering slechts wordt gestuit door daden van 
onderzoek of van vervolging, verricht binnen de in artikel 21 van deze wet be-
paalde termijn.

3. Daden van onderzoek zijn alle daden die door een bevoegd persoon worden 
gesteld en die ertoe strekken gegevens te verzamelen om het dossier op de ge-
bruikelijke wijze samen te stellen en de zaak in staat van wijzen te brengen. Ver-
eist wordt aldus dat zij gesteld worden door een persoon die de nodige hoedanig-
heid bezit om in de strafrechtspleging op te treden en om de noodzakelijke gege-
vens over de zaak te verzamelen, hetzij in het kader van een opsporingsonder-
zoek of van een gerechtelijk onderzoek, hetzij in het stadium van het vonnisge-
recht.

4. Een proces-verbaal van de gerechtelijke politie in uitvoering van een kant-
schrift van de procureur des Konings dat gericht wordt aan het hoofd van de po-
litie, en waarbij gegevens worden verzameld om het dossier op de gebruikelijke 
wijze samen te stellen om de zaak in staat van wijzen te stellen, is een daad van 
onderzoek in de zin van bovenvermelde wetsbepalingen, waardoor de verjaring 
van de strafvordering kan worden gestuit. 

5 In  casu  was  weliswaar  een  uittreksel  uit  het  plannenregister  gevoegd,  doch  dit  bevatte  een 
verkeerde vermelding van de kadastrale gegevens van het betrokken onroerend goed.
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Het middel dat stelt dat dergelijk proces-verbaal geen "daad van vervolging" 
uitmaakt, faalt naar recht. 

5. Voor het overige beantwoorden de appelrechters met de aangehaalde rede-
nen de conclusie van eiser, zodat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist. 

Tweede middel
6. Het middel voert schending aan van artikel 149, §2, en §4, Stedenbouwde-

creet 1999 doordat de appelrechters ten onrechte beslissen dat:
- ten tijde van het indienen van de herstelvordering geen verplichting bestond 

om de toestand voorafgaand aan het misdrijf te vermelden;
- niet vereist is dat de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur met zoveel 

woorden vermeldt dat hij de vordering bij  het parket  inleidt in naam van het 
Vlaamse Gewest;

- de herstelvordering rechtsgeldig bij het parket kan ingeleid worden spijts het 
gegeven dat in deze vordering een materiële vergissing werd begaan bij de ver-
melding van het kadastrale nummer.

7. De appelrechters stellen vast dat de herstelvordering bij het parket werd in-
geleid op 12 augustus 2002. Anders dan zij oordelen, was op die datum artikel 
149, §4, eerste lid, Stedenbouwdecreet, dat onder meer bepaalt dat de vordering 
minstens een omschrijving van de toestand voorafgaand aan het misdrijf  ver-
meldt, reeds toepasselijk.

Het naleven van deze pleegvorm is evenwel niet voorgeschreven op straffe van 
nietigheid noch substantieel. 

Dit geldt eveneens voor een verkeerde vermelding van de kadastrale gegevens 
van het betrokken onroerend goed.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Voor het overige vereist geen wettelijke bepaling dat de gewestelijk steden-

bouwkundig inspecteur uitdrukkelijk in de vordering zou vermelden dat hij op-
treedt namens het Vlaamse Gewest.

Het middel faalt in zoverre naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
9. 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.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. J. Nijs, Dendermonde.
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Nr. 166

2° KAMER - 3 april 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELMAATREGELEN - AARD - DOEL - 
HERSTELVORDERING UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
EINDBESLISSING - STEDENBOUW - GEEN BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - 
VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - STEDENBOUW - 
EINDBESLISSING - GEEN BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - VOORZIENING TEGEN DE 
BESLISSING OP STRAFGEBIED - ONTVANKELIJKHEID

4º STEDENBOUW — ALLERLEI - EINDBESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - GEEN 
BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - VOORZIENING TEGEN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - 
ONTVANKELIJKHEID

5º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — EINDBESLISSING - STEDENBOUW - GEEN EINDBESLISSING 
OVER DE HERSTELVORDERING UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORZIENING 
TEGEN ANDERE BESLISSINGEN VAN CIVIELRECHTELIJKE AARD - ONTVANKELIJKHEID

6º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — OPENBAAR 
MINISTERIE - STEDENBOUW - GEEN EINDBESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING 
UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORZIENING TEGEN ANDERE BESLISSINGEN VAN 
CIVIELRECHTELIJKE AARD - ONTVANKELIJKHEID

7º STEDENBOUW — ALLERLEI - GEEN EINDBESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING 
UITGEOEFEND DOOR HET OPENBAAR MINISTERIE - ANDERE BESLISSINGEN VAN CIVIELRECHTELIJKE 
AARD - EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet bedoelde herstelmaatregelen, die  
een civielrechtelijk karakter hebben, strekken ertoe, als bijzondere vorm van vergoeding  
of teruggave, een einde te maken aan de met de wet strijdige toestand die uit het misdrijf  
is  ontstaan  en  waardoor  het  algemeen  belang  wordt  geschaad;  dit  geldt  evenzeer  
wanneer de herstelvordering door het openbaar ministerie wordt benaarstigd 1. (Art. 149, 
§1, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

2º,  3°  en  4°  De  beslissing  over  de  herstelvordering  is  geenszins  bepalend  voor  de  
beslissing over de straf, die noodzakelijk  eraan voorafgaat en aldus voor onmiddellijk  
cassatieberoep  vatbaar  is  zonder  dat  een  voorafgaande  uitspraak  over  de 
herstelvordering is vereist 2.

5º, 6° en 7° Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering benaarstigd  
door het openbaar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel  
tot  het  instellen  van  een  cassatieberoep  tegen  de  overige  beslissingen  van  

1 Zie Cass., 24 feb. 2004, AR P.03.1143.N, nr 96 met conclusie adv.-gen. DE SWAEF; Cass., 9 sept. 
2004, AR C.03.0393.N, nr 400; Cass., 15 nov. 2005, AR P.05.0830.N, nr 595 en de conclusie van 
adv.-gen. BRESSELEERS, Cass., 10 juni 2005, AR C.04.0348.N, nr 333. 
2 Contra: Cass., 4 dec. 2001, AR P.01.0311.N, nr 670 met conclusie adv.-gen. DE SWAEF. 
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civielrechtelijke aard3 .

(F. e.a. T. V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1610.N)

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

Brussel, correctionele kamer, van 8 november 2006.
De eiseres die geen middel aanvoeren, doen zonder berusting afstand van hun 

cassatieberoep. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Afstand
1. De eisers doen zonder berusting afstand van hun cassatieberoep omdat dit 

voorbarig is, aangezien geen eindbeslissing voorligt in de zin van artikel 416 
Wetboek van Strafvordering. Het hoger beroep van het openbaar ministerie heeft 
immers betrekking op de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar, en het 
hof van beroep heeft zijn beslissing dienaangaande onbepaald uitgesteld. Daar de 
herstelvordering behoort tot de strafvordering, bestaat over deze laatste nog geen 
eindbeslissing. Bijgevolg kon ook geen cassatieberoep worden ingesteld tegen de 
zelfs definitieve beslissing over de burgerlijke vordering. 

2. De in artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 bedoelde herstel-
maatregelen hebben een civielrechtelijk karakter. Als bijzondere vorm van ver-
goeding of teruggave strekken zij ertoe een einde te maken aan de met de wet 
strijdige toestand die uit het misdrijf is ontstaan en waardoor het algemeen be-
lang wordt geschaad. 

Dit geldt evenzeer wanneer de herstelvordering door het openbaar ministerie 
wordt benaarstigd. Omwille van zijn burgerlijke aard mag, na de uitspraak over 
de straf, over die vordering afzonderlijk worden beslist. Die beslissing is geens-
zins bepalend voor de beslissing over de straf, die noodzakelijk eraan voorafgaat 
en aldus voor onmiddellijk cassatieberoep vatbaar is zonder dat een voorafgaan-
de uitspraak over de herstelvordering is vereist. 

Het ontbreken van een eindbeslissing over de herstelvordering van het open-
baar ministerie vormt, wegens haar civielrechtelijk karakter, geen beletsel tot het 
onmiddellijk instellen van een cassatieberoep tegen de overige eindbeslissingen 
van civielrechtelijke aard. 

Het oordeel van de appelrechters dat de burgerlijke rechtsvordering van de ei-
sers, burgerlijke partijen, niet ontvankelijk is, is een eindbeslissing in de zin van 
artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, dat voor onmiddellijk cassa-

3 Ibid.
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tieberoep vatbaar is.
De afstand kan niet worden verleend.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 167

2° KAMER - 3 april 2007

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — STRAFZAKEN - VERMELDING VAN STRAATNAMEN IN DE TAAL VAN DE PLAATS 
WAAR DIE STRATEN GELEGEN ZIJN - DOEL - GEVOLG

De vermelding van straatnamen in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn is  
noodzakelijk voor de doeltreffendheid van een eventuele kennisgeving of betekening, en  
houdt geen schending in van de wet op het taalgebruik in gerechtszaken en heeft geen 
nietigheid van de gerechtelijke uitspraak tot gevolg. 

(V. T. M.)

ARREST

(A.R. P.06.1637.N)

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

correctionele kamer, van 8 november 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van de artikelen 24 en 40 Taalwet Gerechts-

zaken omdat het bestreden arrest het adres niet integraal in het Nederlands weer-
geeft door te vermelden "voorheen gedomicilieerd te 9554 Wiltz, Groot-Hertog-
dom Luxemburg, rue du Pont 33, thans 9157 Heiderscheid, Groot-Hertogdom 
Luxemburg, Am Esch 6".

2. De wet op het taalgebruik in gerechtszaken belet niet dat straatnamen weer-
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gegeven worden in de taal van de plaats waar die straten gelegen zijn. De ver-
melding in die taal die noodzakelijk is voor de doeltreffendheid van een eventue-
le kennisgeving of betekening, houdt geen schending in van voornoemde wetsbe-
palingen en heeft geen nietigheid van de gerechtelijke uitspraak tot gevolg. 

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
3. 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.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mr. F. Soetaert, Kortrijk.

Nr. 168

2° KAMER - 3 april 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE 
STRAFVORDERING NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT EEN DEEL VAN DE 
RECHTSPLEGING NIETIG VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT VASTSTELT DAT DE PROCEDURE OP 
GROND VAN ARTIKEL 61TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING ZONDER VOORWERP IS - AARD VAN 
DE BESLISSING

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - 
ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST DAT DE 
STRAFVORDERING NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT EEN DEEL VAN DE 
RECHTSPLEGING NIETIG VERKLAART - ZELFDE ARREST DAT VASTSTELT DAT DE PROCEDURE OP 
GROND VAN ARTIKEL 61TER, WETBOEK VAN STRAFVORDERING ZONDER VOORWERP IS - AARD VAN 
DE BESLISSING

3º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - GEVOLG - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING

5º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING - GEVOLG - UITSPRAAK - OPENBARE 
TERECHTZITTING
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6º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - GERECHTELIJK 
ONDERZOEK - GEEN VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BEOORDELING VAN DE 
ONTVANKELIJKHEID - DRAAGWIJDTE VAN DE BESLISSING - GEVOLG - UITSPRAAK - OPENBARE 
TERECHTZITTING

7º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - 
ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE

8º ONDERZOEKSRECHTER - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDE

9º ONDERZOEKSGERECHTEN - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDE

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat de burgerlijke partijstelling 
van  de  klager  en  vervolgens  de  strafvordering  niet  ontvankelijk  verklaart,  bepaalde  
stukken  van  de  strafrechtspleging  nietig  verklaart  en  de  verwijdering  ervan  uit  het  
strafdossier en de neerlegging ter griffie ervan beveelt overeenkomstig artikel 235bis, §6,  
Wetboek van Strafvordering, om tenslotte vast te stellen dat de procedure op grond van  
artikel  61ter,  Wetboek  van  Strafvordering  zonder  voorwerp  is  geworden,  is  een 
eindbeslissing. (Artt. 61ter, 235bis, 407, 408, 413 en 416, Sv.)

3º  en  4°  Wanneer  het  gerechtelijk  onderzoek  geopend werd  ingevolge  een burgerlijke  
partijstelling en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd,  
vormt  de  ontvankelijkheid  van  de  burgerlijke  vordering  de  grondslag  voor  de  
ontvankelijkheid van de strafvordering; het onderzoeksgerecht  dat  de ontvankelijkheid 
van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt, oordeelt niet over de burgerlijke vordering  
zelf maar enkel over het recht dat een partij beweert te hebben om via een burgerlijke  
partijstelling de strafvordering op gang te brengen 1. (Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 63 en 67, 
Sv.)

5º  en  6°  Wanneer  het  gerechtelijk  onderzoek  geopend werd  ingevolge  een burgerlijke  
partijstelling en het openbaar ministerie zelf geen gerechtelijk onderzoek heeft gevorderd,  
oordeelt het onderzoeksgerecht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling  
onderzoekt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een partij  
beweert  te  hebben om via  een burgerlijke  partijstelling  de  strafvordering  op  gang te 
brengen;  dergelijke  beslissing  behoort  tot  het  voorbereidend  onderzoek  zodat  de  
uitspraak ervan niet in openbare terechtzitting moet gebeuren2.(Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 
63 en 67, Sv.)

7º, 8° en 9° Hij die beweert door een misdaad of wanbedrijf benadeeld te zijn, kan zich 
burgerlijke  partij  stellen  zowel  voor  de  onderzoeksrechter  als  voor  het 
onderzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft te  
leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan met het  
aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf; de beweerde benadeelde moet evenwel, wil  
zijn burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering omtrent de schade die hij door  
het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk maken 3.(Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 63 en 
67, Sv.) 

(I.)

ARREST

(A.R. P.07.0041.N)

1 R. VERSRAETEN, Handboek van Strafvordering, Antwerpen-Apeldoorn, Maklu, 2005, nr 1194.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 22 mei 2001, AR P.99.1655.N, nr 303; Cass., 8 okt. 2003, AR P.02.0419.N, nr 516
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Ant-

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 december 2006.
De eiser doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep in zoverre het 

bestreden arrest geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 Wetboek van 
Strafvordering.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser heeft op 1 maart 2006 klacht met burgerlijke partijstelling gedaan bij 

de onderzoeksrechter te Hasselt. De procureur des Konings heeft zelf geen vor-
dering tot gerechtelijk onderzoek gesteld.

Op 8 september 2006 heeft de eiser op basis van artikel 61ter, §1, Wetboek 
van Strafvordering inzage van het dossier verzocht. De onderzoeksrechter heeft 
op 12 september 2006 dit verzoek ingewilligd.

De procureur des Konings heeft overeenkomstig artikel  61ter, §5, Wetboek 
van Strafvordering, bij een met redenen omkleed verzoekschrift van 15 septem-
ber 2006 de zaak aangebracht bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Bij tussenarrest van 14 november 2006 heeft de kamer van inbeschuldiging-
stelling vastgesteld "dat er een grond van niet ontvankelijkheid van de strafvor-
dering wegens een eventuele niet ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstel-
ling kan bestaan" en, vooraleer verder recht te doen, bij toepassing van artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering de heropening van het debat bevolen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Afstand
1. Het bestreden arrest verklaart de burgerlijke partijstelling van de eiser en 

vervolgens de strafvordering niet ontvankelijk. Het verklaart de stukken van de 
strafrechtspleging nietig vanaf het stuk volgend op het kantschrift van 8 maart 
2006 van de procureur des Konings tot het verzoek van de burgerlijke partij, 
strekkende tot inzage van het strafdossier, en beveelt de verwijdering ervan uit 
het dossier en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hasselt overeenkomstig artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvordering. Het stelt 
ten slotte vast dat de procedure op grond van artikel 61ter Wetboek van Strafvor-
dering zonder voorwerp is geworden.

Het bestreden arrest is een eindbeslissing.
Er bestaat geen grond om de gevraagde afstand te verlenen. 
Eerste middel
Eerste onderdeel
2.  Het onderdeel  voert  schending aan van artikel  235bis,  §4,  Wetboek van 

Strafvordering om reden dat de kamer van inbeschuldigingstelling de eiser niet 
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in het openbaar heeft gehoord en het bestreden arrest evenmin in het openbaar 
werd uitgesproken.

3. Artikel 235bis, §4, Wetboek van Strafvordering bepaalt: "De kamer van in-
beschuldigingstelling hoort, in openbare terechtzitting indien ze op verzoek van 
een partij daartoe besluit, de opmerkingen van de procureur-generaal, de burger-
lijke partij en de inverdenkinggestelde".

Hieruit volgt dat de behandeling van de zaak met toepassing van artikel 235bis 
Wetboek van Strafvordering in de regel niet openbaar is. Enkel wanneer een par-
tij hierom verzoekt kan de kamer van inbeschuldigingstelling besluiten de op-
merkingen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenking-
gestelde in openbare terechtzitting te horen. Artikel 235bis,  §4,  Wetboek van 
Strafvordering voorziet ook niet in de mogelijkheid ook de uitspraak in openbare 
terechtzitting te doen.

In zoverre het onderdeel van het tegendeel uitgaat, faalt het naar recht.
4. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat een partij 

het verzoek heeft gedaan dat de kamer van inbeschuldigingstelling de opmerkin-
gen van de procureur-generaal, de burgerlijke partij en de inverdenkinggestelde 
in openbare terechtzitting zou horen. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft 
terecht de zaak behandeld met gesloten deuren.

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
5. Het onderdeel voert aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling de uit-

spraak in openbare terechtzitting diende te doen omdat zij, door zich uit te spre-
ken over de ontvankelijkheid van de burgerlijke partijstelling en dus van de bur-
gerlijke vordering, een beslissing genomen heeft die niet meer behoort tot het 
voorbereidend onderzoek.

6. Wanneer het gerechtelijk onderzoek werd geopend ingevolge een burgerlij-
ke  partijstelling  en  het  openbaar  ministerie  zelf  geen  gerechtelijk  onderzoek 
heeft  gevorderd,  vormt  de  ontvankelijkheid  van  de  burgerlijke  vordering  de 
grondslag voor de ontvankelijkheid van de strafvordering.  Het onderzoeksge-
recht dat de ontvankelijkheid van zulke burgerlijke partijstelling onderzoekt, oor-
deelt niet over de burgerlijke vordering zelf maar enkel over het recht dat een 
partij beweert te hebben om via een burgerlijke partijstelling de strafvordering op 
gang te brengen.

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat dergelijke beslissing niet meer behoort tot 
het voorbereidend onderzoek zodat de uitspraak ervan in openbare terechtzitting 
moet gebeuren, faalt naar recht.

(...)
Derde middel
13. Het middel voert aan dat de appelrechters de eisers onterecht het bewijs 

opleggen dat hij door het misdrijf schade zou hebben geleden.
14. Hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te zijn, kan 

zich burgerlijke partij stellen zowel voor de onderzoeksrechter als voor het on-
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derzoeksgerecht, zonder dat hij in die stand van de rechtspleging het bewijs hoeft 
te leveren van de schade, van haar omvang en van het oorzakelijk verband ervan 
met het aan de verdachte ten laste gelegde misdrijf. De beweerde benadeelde 
moet evenwel, wil zijn burgerlijke partijstelling ontvankelijk zijn, zijn bewering 
omtrent de schade die hij door het misdrijf zou hebben geleden, aannemelijk ma-
ken.

15. Met opgave van redenen en ongeacht de gebruikte bewoordingen oordeelt 
de kamer van inbeschuldigingstelling dat "de voorliggende gegevens niet (toela-
ten) te besluiten dat de mogelijkheid van een oorzakelijk verband tussen de aan-
geklaagde misdrijven en het ontslag van (de eiser) dient te worden weerhouden 
en dat een persoonlijke schade als gevolg van die misdrijven aannemelijk wordt 
gemaakt".

Aldus legt de kamer van inbeschuldigingstelling aan de eiser geen bewijslast 
op, maar oordeelt zij enkel dat de eiser zijn bewering omtrent de schade die hij 
door het misdrijf zou hebben geleden, niet aannemelijk maakt.

Het middel mist feitelijke grondslag. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal.

Nr. 169

2° KAMER - 3 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - VERZOEK TOT 
OPHEFFING VAN EEN OPSPORINGSHANDELING - HOGER BEROEP - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - VOORZIENING

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERZOEK TOT OPHEFFING VAN EEN 
OPSPORINGSHANDELING MET BETREKKING TOT GOEDEREN - BESLISSING VAN DE PROCUREUR DES 
KONINGS - HOGER BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ARREST - AARD - 
VOORZIENING - GEVOLG

1º en 2° Het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat beslist over het hoger  
beroep tegen een beslissing van de procureur des Konings in verband met een verzoek  
tot  opheffing  van  een  opsporingshandeling  met  betrekking  tot  goederen  is  een  
voorbereidend arrest,  waartegen overeenkomstig artikel  416,  eerste lid,  Wetboek van 
Strafvordering eerst cassatieberoep open staat na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl  
het evenmin valt onder een van de uitzonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid,  
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Wetboek van Strafvordering1. (Artt. 28sexies en 416, Sv.)

(HAVANA CLUB bvba)

ARREST

(A.R. P.07.0124.N)

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

kamer inbeschuldigingstelling, van 14 december 2006.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee grieven aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
1. Het bestreden arrest beslist overeenkomstig artikel 28sexies, §4, Wetboek 

van Strafvordering over het beroep van de eiseres tegen een beslissing van de 
procureur des Konings te Gent in verband met een opsporingshandeling met be-
trekking tot haar goederen.

Het bestreden arrest is een voorbereidend arrest, waartegen overeenkomstig ar-
tikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering eerst cassatieberoep openstaat 
na het eindarrest of het eindvonnis, terwijl het evenmin valt onder een van de uit-
zonderingen vermeld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering.

Het cassatieberoep is derhalve niet ontvankelijk.
2. De grieven die geen betrekking hebben op de ontvankelijkheid van het cas-

satieberoep, behoeven geen antwoord.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. F.M. Boxstaele, Gent.

Nr. 170

2° KAMER - 3 april 2007

1º CASSATIE — ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET 
HOF. AARD VAN HET CASSATIEGEDING - VOOR CASSATIE VATBARE BESLISSINGEN - 

1 Cass., 30 okt. 2001, AR P.01.1259.N, nr 584
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GRONDEN VAN CASSATIE

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - MIDDEL DAT DE 
SCHENDING VAN DE RECHTSPRAAK AANVOERT - MIDDEL DAT DE SCHENDING VAN EEN MINISTERIËLE 
OMZENDBRIEF AANVOERT - ONTVANKELIJKHEID

1º Het Hof van cassatie neemt enkel kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor  
het  Hof  worden gebracht  wegens  overtreding  van de wet  of  wegens schending  van  
substantiële  of  op  straffe  van nietigheid  voorgeschreven  vormen1.  (Artt.  608 en 609, 
Ger.W.; Artt. 407, 408, 409, 413 en 416, Sv.)

2º Levert  geen ontvankelijk cassatiemiddel op de aangevoerde schending van de vaste 
rechtspraak van de Raad van State en van het Hof van cassatie of van een ministeriële 
omzendbrief2. 

(F.)

ARREST

(A.R. P.07.0214.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 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Het Hof neemt enkel kennis van de beslissingen in laatste aanleg die voor 

het Hof worden gebracht wegens overtreding van de wet of wegens schending 
van substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen.

2. "Schending van de constante rechtspraak van de Raad van State en van het 
Hof van Cassatie en van de omzendbrief van 9/10/1997" is geen cassatiegrond.

Het middel is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
3. 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.

1 R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nrs 2662 en 2670. Over 
de "wet" in de zin van artikel 608, Ger.W.: zie Jaarverslag van het Hof van cassatie 2006 van België, 
p. 198 e.v.
2 Oordeelden dat  een middel dat de schending van rechtspraak aanvoerde niet ontvankelijk was: 
Cass., 20 feb. 1979, AC., 1978-1979, 735; Cass., 17 okt. 1979, AC., 1979-1980, nr 117; Cass., 4 april 
1989, AR 2530, nr 429; Cass., 28 juni 1989, AR 7421, nr 362. Oordeelde dat dergelijk middel faalt 
naar recht: Cass., 13 maart 1991, AR 8947, nr 364. In dezelfde zin: R. DECLERCQ,  Beginselen van 
Strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 2817. 
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mestdagh – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. M. De Roeck, Brussel.

Nr. 171

2° KAMER - 3 april 2007

VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - HERROEPING - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VOORINGENOMENHEID - OORDEEL OVER DE VERMOEDELIJKE 
TOEKOMST VAN DE STRAFUITVOERING

Een  strafuitvoeringsrechtbank  geeft  geen  blijk  van  vooringenomenheid  door  de  enkele 
omstandigheid dat zij op grond van feitelijke omstandigheden op het ogenblik van haar  
vonnis,  een  oordeel  of  prognose  uitspreekt  over  de  vermoedelijke  toekomst  van  de 
strafuitvoering. 

(G.)

ARREST

(A.R. P.07.0340.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Antwerpen, van 13 maart 2007.
De eiser 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 
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert miskenning aan van het algemeen rechtsbeginsel van het 

recht op de behandeling van zijn zaak door een onpartijdige rechter, eveneens 
gewaarborgd door artikel 6.1 EVRM en 14 IVBPR.

Het middel stelt dat de rechtbank door te oordelen dat de eiser door zijn ar-
beidsongeschiktheid van 33 procent onmogelijk de opleiding tot vrachtwagen-
chauffeur tot een goed einde zou kunnen brengen, vooringenomenheid toont en 
ontegensprekelijk de subjectieve onpartijdigheidsplicht miskent.

Een strafuitvoeringsrechtbank geeft evenwel geen blijk van vooringenomen-
heid door de enkele omstandigheid dat zij op grond van feitelijke omstandighe-
den op het ogenblik van haar vonnis, een oordeel uitspreekt over de vermoedelij-
ke toekomst van de strafuitvoering (prognose).
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Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
4. 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.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. P. Van Eeckhaut, Gent en Ch. Van Hecke, Brussel.

Nr. 172

2° KAMER - 3 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - RAADKAMER - BESCHIKKING WAARUIT DE INVRIJHEIDSTELLING 
VAN DE INVERDENKINGGESTELDE VOLGT - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - 
HERVORMING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING - AFZONDERLIJK ARREST DAT BESLIST DAT DE 
INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN BLIJFT - VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
RAADKAMER - BESCHIKKING WAARUIT DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE 
VOLGT - HOGER BEROEP VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - HERVORMING VAN DE BESTREDEN 
BESCHIKKING - AFZONDERLIJK ARREST DAT BESLIST DAT DE INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN 
BLIJFT - VOORZIENING - ONTVANKELIJKHEID

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — CASSATIEBEROEP - RAADKAMER - BESCHIKKING 
WAARUIT DE INVRIJHEIDSTELLING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE VOLGT - HOGER BEROEP VAN DE 
PROCUREUR DES KONINGS - HERVORMING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING - AFZONDERLIJK 
ARREST DAT BESLIST DAT DE INVERDENKINGGESTELDE AANGEHOUDEN BLIJFT - VOORZIENING - 
ONTVANKELIJKHEID

1º, 2° en 3° Uit artikel 31, §§1 en 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige  
hechtenis volgt dat de inverdenkinggestelde geen cassatieberoep kan instellen tegen het  
afzonderlijke arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat met toepassing van  
artikel  26,  §4,  van voormelde wet,  op het  hoger beroep van het  openbaar ministerie  
tegen de invrijheidstelling van de inverdenkinggestelde ingevolge de beschikking van de  
raadkamer die hem buitenvervolging stelde, beslist dat hij aangehouden blijft 1 2. (Artt. 26, 

1 Zie Cass., 22 feb. 2006, AR P.06.0270.F, nr 105, en N.C., 2007, 138 met noot. Contra: Cass., 30 
dec. 1997, AR P.97.1690.N, met noot E.L.
2 Het bevreemdend verloop van de zaak vergt enige toelichting: de procureur des Konings had de 
internering van de inverdenkinggestelde gevorderd. De raadkamer ging daar niet op in en stelde de 
inverdenkinggestelde  "buiten  zake"  op  de  summiere  overweging  dat  "het  niet  vaststaat  dat  de 
inverdenkinggestelde  de  feiten  der  tenlasteleggingen  A,  B,  C  en  D  gepleegd  heeft".  Dit 
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§4, 30, en 31, §§1 en 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(H.)

ARREST

(A.R. P.07.0377.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen twee arresten van het Hof van Beroep 

te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 maart 2007.
De eiser voert geen middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het cassatieberoep tegen het arrest nr. 637 dat oordeelt dat er voldoende be-

zwaren bestaan om de eiser naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor 
wat betreft de feiten van de telastlegging A, zoals heromschreven en beperkt in 
de vordering van de procureur-generaal, is niet ontvankelijk.

2. Het arrest nr. 638 doet uitspraak over het hoger beroep dat de procureur des 
Konings overeenkomstig artikel 26, §4, Wet Voorlopige Hechtenis heeft inge-
steld tegen de invrijheidstelling van de eiser, die volgde uit de beschikking van 
de raadkamer die hem "buiten zake" stelde. 

3. Bij voorlopige hechtenis wordt het cassatieberoep geregeld door artikel 31 
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. 

Uit de paragrafen 1 en 2 van dit artikel volgt dat de inverdenkinggestelde geen 
cassatieberoep kan instellen tegen het afzonderlijke arrest van de kamer van in-
beschuldigingstelling dat met toepassing van artikel 26, §4, van voormelde wet, 
op het hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de invrijheidstelling van 
de inverdenkinggestelde bij diens verwijzing door de raadkamer, beslist dat hij 
aangehouden blijft. 
onderzoeksgerecht liet echter na aan te duiden op welke basis het in deze zaak de bevoegdheid zou 
hebben om als bodemrechter te beslissen. De procureur-generaal bij het hof van beroep oordeelde in 
zijn  vordering  voor  de  kamer  van inbeschuldgingstelling  dan  ook  dat  de  beroepen  beschikking, 
conform  de  bevoegdheidsuitoefening  door  de  raadkamer  in  de  fase  van  de  regeling  van  de 
rechtspleging  op  het  einde  van  het  gerechtelijk  onderzoek,  geldt  als  een  beschikking  tot 
buitenvervolgingstelling van de inverdenkinggestelde. De kamer van inbeschuldigingstelling stelde 
de "overschrijding van bevoegdheid" vast, vernietigde de bestreden beschikking en trok de zaak aan 
zich  ten  einde  er  over  te  oordelen  in  eerste  en  laatste  aanleg.  Tenslotte  verwees  het 
onderzoeksgerecht in hoger beroep met eenparigheid van stemmen de inverdenkinggestelde wegens 
de tenlastelegging A naar de correctionele rechtbank en stelde het hem wegens de tenlasteleggingen 
B en C buiten vervolging. Bij afzonderlijk arrest oordeelde de kamer van inbeschuldgingstelling dat 
de inverdenkinggestelde voor het feit waarvoor hij verwezen werd aangehouden bleef. Eiser voorzag 
zich in cassatie tegen beide arresten. Het Hof verwierp de cassatieberoepen na te hebben geoordeeld 
dat beide voorzieningen niet ontvankelijk waren. Anders dan het arrest stelt betrof de beschikking 
waartegen  de  procureur  des  Konings  hoger  beroep  had  ingesteld  geen  invrijheidstelling  van  de 
inverdenkinggestelde bij diens verwijzing.
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Het cassatieberoep tegen het arrest nr. 638 waarbij de kamer van inbeschuldi-
gingstelling beslist dat de eiser aangehouden blijft, is niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 173

2° KAMER - 3 april 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - VERSCHIJNING VOOR DE RAADKAMER 
- OVERMACHT - GEEN OVERLEG TUSSEN DE VERDACHTE EN ZIJN RAADSMAN - 
VERTEGENWOORDIGING TER TERECHTZITTING - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
VERSCHIJNING VOOR DE RAADKAMER - OVERMACHT - GEEN OVERLEG TUSSEN DE VERDACHTE EN 
ZIJN RAADSMAN - VERTEGENWOORDIGING TER TERECHTZITTING - GEVOLG

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
VERTEGENWOORDIGING - VERDACHTE - RAADKAMER - VOORLOPIGE HECHTENIS

4º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - ONDERZOEKSGERECHT - 
TERECHTZITTING - PERSOONLIJKE VERSCHIJNING VAN DE VERDACHTE - VEREISTE

5º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER - 
BETEKENING - TERMIJN - BEREKENING

6º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - BESCHIKKING VAN DE 
RAADKAMER - BETEKENING - TERMIJN - BEREKENING

1º,  2°  en  3°  Als  ingevolge  overmacht  de  verdachte  over  wiens  handhaving  van  de 
voorlopige hechtenis moet worden geoordeeld niet in de gelegenheid was voorafgaand  
aan de terechtzitting of op de terechtzitting zelf met zijn advocaat te overleggen, wordt 
niettemin  het  recht  van  verdediging  voor  de  raadkamer  niet  miskend  wanneer  de 
verdachte door zijn raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel  
mondeling  als  schriftelijk  heeft  voorgedragen1.(Art.  23,  2°,  Wet  Voorlopige  Hechtenis 
1990)

4º  De rechtspleging  betreffende de handhaving  van de voorlopige  hechtenis  vereist  in  
beginsel  de persoonlijke verschijning  van de verdachte voor  het  onderzoeksgerecht2.  
(Art. 23, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

5º en 6° De termijn van betekening bepaald in artikel 30, §2, tweede lid, Wet Voorlopige  
Hechtenis, wordt niet berekend van uur tot uur3. (Art. 30, §2, Wet Voorlopige Hechtenis 
1990)

1 Cass., 17 dec. 1996, AR P.96.1591.N, nr 514.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 6 mei 1986, AR 445, nr 543.
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(L.)

ARREST

(A.R. P.07.0393.N)

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

Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 22 maart 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, grieven aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste grief
2. De grief voert aan dat eisers recht van verdediging voor de raadkamer die 

over de eerste handhaving van zijn voorlopige hechtenis moest oordelen, werd 
miskend, omdat hij ingevolge staking in de gevangenis de gelegenheid niet kreeg 
met zijn advocaat te overleggen noch voorafgaand aan de terechtzitting, noch op 
de terechtzitting zelf.

3. De raadkamer moet ervoor waken dat de verdachte over wiens handhaving 
van de voorlopige hechtenis ze moet oordelen, in de gelegenheid was vooraf, 
desnoods op de terechtzitting zelf, overleg te plegen met zijn advocaat. Wanneer 
dit ingevolge overmacht onmogelijk blijkt te zijn, moet ze ervoor waken dat niet-
temin het recht van verdediging van de betrokkene zoveel als mogelijk gevrij-
waard wordt.

4. Het bestreden arrest oordeelt dat desondanks ingevolge de staking een voor-
afgaand overleg tussen de eiser en zijn raadsman onmogelijk was, deze niettemin 
door zijn raadsman werd vertegenwoordigd die al zijn verweermiddelen zowel 
schriftelijk als mondeling heeft voorgedragen.

Op deze grond beslist het bestreden arrest wettig dat in die omstandigheden ei-
sers recht van verdediging voor de raadkamer niet werd miskend.

De grief kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde grief
6. De eiser voert aan dat alleen wegens het onvermogen van het Ministerie van 

Justitie, die de gedetineerden niet uit de gevangenis kon halen, hij niet voor de 
raadkamer is kunnen verschijnen om aldaar persoonlijk te worden gehoord, al 
wou hij dat recht uitoefenen.

7. De rechtspleging betreffende de handhaving van de voorlopige hechtenis 
vereist in beginsel de persoonlijke verschijning van de verdachte voor het onder-
zoeksgerecht. 

Evenwel bepaalt artikel 23, 2°, Wet Voorlopige Hechtenis dat als de verdachte 
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niet  kan verschijnen op de rechtszitting,  de raadkamer zijn advocaat  machtigt 
hem  te  vertegenwoordigen,  en  als  de  advocaat,  regelmatig  verwittigd,  geen 
machtiging vraagt om zijn cliënt te vertegenwoordigen, zij uitspraak kan doen in 
afwezigheid van de verdachte en van zijn raadsman. 

8. Te dezen blijkt uit de rechtspleging dat de raadsman van de eiser hem voor 
de raadkamer heeft vertegenwoordigd. 

De grief kan niet worden aangenomen.
Vierde grief
9. De eiser voert aan dat bij gebrek aan enige vermelding van het tijdstip zowel 

van de uitspraak van de beroepen beschikking als van haar betekening, niet kan 
worden nagegaan of de termijn van betekening, bepaald in artikel 30, §2, tweede 
lid, Wet Voorlopige Hechtenis, werd geëerbiedigd, zodat hij onmiddellijk moet 
worden vrijgesteld. 

10. Luidens artikel 30, §2, Wet Voorlopige Hechtenis moet het hoger beroep 
worden ingesteld binnen een termijn van vierentwintig uren, die ten aanzien van 
de verdachte,  de beklaagde of  de beschuldigde, begint  te  lopen vanaf de dag 
waarop de beschikking van de raadkamer hem is betekend in de vorm bepaald in 
artikel 18 van voormelde wet. Die betekening wordt gedaan binnen vierentwintig 
uren. 

11. De grief gaat volledig uit van de onjuiste rechtsopvatting dat deze termijn 
van betekening, bepaald in artikel 30, §2, tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis, 
berekend wordt van uur tot uur. 

De grief faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
12. 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 de eiser in de kosten.

3 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. A. Tytgat, Brussel.

Nr. 174

2° KAMER - 4 april 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS) - HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN 
VERSCHILLENDE PARTIJEN TOT BETALING VAN SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - 
BIJDRAGE VAN IEDERE PARTIJ IN DEZE VEROORDELING - KAN DOOR DE STRAFRECHTER NIET 
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WORDEN VASTGESTELD

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- HOOFDELIJKE VEROORDELING VAN VERSCHILLENDE PARTIJEN TOT BETALING VAN 
SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - BIJDRAGE VAN IEDERE PARTIJ IN DEZE 
VEROORDELING - KAN DOOR DE STRAFRECHTER NIET WORDEN VASTGESTELD

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - BESLISSING TOT VERDELING VAN DE HOOFDELIJKE VEROORDELING TOT 
SCHADEVERGOEDING AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling van  
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om te beslissen 
in hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bijdragen1.

3º Tegen de beslissing waarbij de strafrechter vaststelt in hoeverre partijen, die hoofdelijk  
tot betaling van schadevergoeding aan de burgerlijke partij waren veroordeeld, onderling  
in deze veroordeling zullen bijdragen, kan onmiddellijk cassatieberoep worden ingesteld  
ofschoon de beslissing over de omvang van de schade geen eindbeslissing is (impliciet)2.  

(L. T. L. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1345.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat in het Duits is gesteld, is gericht tegen een arrest dat op 

14 september 2006 in die taal is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, cor-
rectionele kamer.

Bij beschikking van 19 oktober 2006 heeft de eerste voorzitter van het Hof be-
slist dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd.

De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvordering die door de verweerders onder 1 tot 8 tegen de eiser is inge-
steld:

1 In zijn mondelinge conclusie heeft het openbaar ministerie geoordeeld dat de beslissing over het 
aandeel in de aansprakelijkheid en de respectieve bijdrage van de betrokken partijen in de betaling 
van de hoofdelijk aan de burgerlijke partijen verschuldigde schadevergoeding, geen verband hield 
met de niet definitieve beslissingen over de omvang van de schade. Het heeft geconcludeerd dat 
tegen een dergelijke beslissing onmiddellijk cassatieberoep kon worden ingesteld, omdat zij ofwel 
een  definitief  karakter  had,  ofwel  gelijkstond  met  een  beslissing  over  het  beginsel  van  de 
aansprakelijkheid in de zin van artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. 
2 Cass., 24 feb. 1975, AC, 1975, p. 717. 
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De eiser doet zonder berusting afstand van zijn cassatieberoep.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die uitspraak 

doet over de bijdrage in de schuld van, enerzijds, de eiser en, anderzijds, het 
Saint-Nikolaus Hospital en de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen:

Over het middel:
De strafrechter die verschillende personen hoofdelijk of in solidum tot betaling 

van schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt, is niet bevoegd om 
te beslissen in hoeverre deze partijen, onderling, in deze veroordeling zullen bij-
dragen.

Door tot deze verdeling over te gaan tussen, enerzijds, de eiser, beklaagde, en, 
anderzijds,  het  Saint-Nikolaus  Hospital,  burgerrechtelijk aansprakelijke,  en de 
naamloze  vennootschap  KBC Verzekeringen,  vrijwillig  tussengekomen partij, 
die hoofdelijk tot het betalen van schadevergoeding aan de burgerlijke partijen 
waren veroordeeld, eigenen de appelrechters zich een bevoegdheid toe die de 
wet hen niet toekent en schenden zij bijgevolg de artikelen 3 en 4 van de Vooraf-
gaande Titel van het Wetboek van Strafvordering.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep in zoverre het gericht is te-

gen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvordering die door de verweerders 
onder 1 tot 8 tegen de eiser is ingesteld.

Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de bijdrage in 
de schuld van, enerzijds, de eiser en, anderzijds, het Saint-Nikolaus Hospital en 
de naamloze vennootschap KBC Verzekeringen.

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

Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten.
Veroordeelt het Saint-Nikolaus Hospital en de naamloze vennootschap KBC 

Verzekeringen ieder in een vierde van de kosten.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik, anders sa-

mengesteld.

4 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 175

2° KAMER - 4 april 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - OPENBAAR MINISTERIE EN 
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POLITIEAMBTENAAR - TOEPASSING

2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.2 - 
VERMOEDEN VAN ONSCHULD - OPENBAAR MINISTERIE EN POLITIEAMBTENAAR - TOEPASSING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONPARTIJDIGHEID - ONDERZOEKSRECHTER - TOEPASSING - 
POSITIEVE DADEN

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.1 - 
ONPARTIJDIGHEID - ONDERZOEKSRECHTER - TOEPASSING - POSITIEVE DADEN

5º ONDERZOEKSRECHTER - ONPARTIJDIGHEID - TOEPASSING - POSITIEVE DADEN

6º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - EERLIJKE BEHANDELING - ONDERZOEKSGERECHTEN - 
TOEPASSING

7º ONDERZOEKSGERECHTEN - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M. - EERLIJKE BEHANDELING - 
TOEPASSING

1º en 2° Uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 E.V.R.M., of die eruit  
voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar ministerie of de politie gelden", volgt niet  
dat  de  appelrechters  uitsluiten  dat  het  vermoeden  van  onschuld  op  het  openbaar 
ministerie of de politie van toepassing is1. 

3º,  4°  en  5°  Door  te  vermelden  "dat  de  onderzoeksmagistraat  geen  enkele  
onderzoekshandeling heeft gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan worden  
getrokken" en dat de voorbeelden uit de rechtspraak die door de inverdenkinggestelde  
worden aangehaald, geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrekking  
hebben  op  positieve  daden  die  onderzoeksrechters  in  andere  zaken  zijn  verweten",  
oordelen de appelrechters niet dat de onderzoeksmagistraat alleen onpartijdig moet zijn 
wanneer hij positieve daden stelt, noch dat zijn onpartijdigheid alleen aan de voormelde  
positieve daden kan worden afgemeten2. 

6º en 7° Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid 
van  een  beschuldiging  in  strafzaken,  zijn  zij  in  de  regel  niet  gebonden  aan  de 
voorschriften van artikel 6.1 E.V.R.M.; de regels van dit artikel kunnen evenwel een rol  
spelen vooraleer de zaak bij de bodemrechter wordt aanhangig gemaakt, in zoverre de 
aanvankelijke  niet-naleving  ervan  de  eerlijke  behandeling  van  de  zaak  ernstig  kan 
schaden3. 

(C.e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0218.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het arrest, op 15 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.175.
2 Ibid.
3 Zie H.v.J., 15 juli 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406. 
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De eisers M. C. en J. P. voeren twee middelen aan in een memorie waarvan 
een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht. De eiser A. D. 
voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend verklaard 
afschrift eveneens aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre de cassatieberoepen van M. C. en J. P. gericht zijn tegen de be-

slissing die met toepassing van artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering 
uitspraak doet:

Over het eerste middel :
Eerste onderdeel :
De eisers verwijten met name het arrest dat het hun conclusie niet beantwoordt 

waarin zij aanvoeren dat de artikelen 6.2 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.2 van het Interna-
tionaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten door de partijdige 
houding van de hoofdrechercheur en de inhoud van diens processen-verbaal wer-
den geschonden.

In zoverre het onderdeel de schending aanvoert van artikel 149, dat niet toe-
passelijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen in het kader van de re-
geling van de rechtspleging, faalt het naar recht.

Tegen het verweer van de eisers stelt het arrest met name dat het "een recher-
cheur niet verboden is om een inverdenkinggestelde gegevens voor te leggen die 
deze laatste als ongunstig ervaart, juist met het doel om hem bij de uitoefening 
van zijn recht van verdediging te doen reageren, zoniet - in het tegenovergestelde 
geval - zouden de rechercheurs verplicht zijn om slaafs akte te nemen van de 
verklaringen van de verhoorde, zonder enige kritische analyse, met name zonder 
de minste vergelijking met andere, eerder in het onderzoek vergaarde gegevens". 
Het werpt eveneens op dat de gevolgtrekkingen die de rechercheurs uit hun eigen 
vaststellingen maken "beter in de voorwaardelijke wijs en onder alle voorbehoud 
waren gesteld geweest en als voorbarig moeten worden aangemerkt", maar dat 
"de [eisers] hun argumenten tijdig en behoorlijk hebben kunnen doen gelden en 
onbelemmerd de mogelijkheid hebben gehad om in de loop van de regeling van 
de rechtspleging de voor hun verweer noodzakelijke argumenten aan te voeren".

Met deze overwegingen beantwoorden de appelrechters deze conclusie en om-
kleden zij hun beslissing regelmatig met redenen.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Voor het overige, uit de overweging dat "de verplichtingen vervat in artikel 6.1 

van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen-
tele Vrijheden, of die eruit voortvloeien, niet als zodanig voor het openbaar mi-
nisterie of de politie gelden", volgt niet dat de appelrechters uitsluiten dat het 
vermoeden van onschuld op het openbaar ministerie of de politie van toepassing 
is.
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Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Het onderdeel verwijt het arrest het vermoeden van onschuld van de eisers te 

miskennen door te oordelen "dat de onderzoeksmagistraat geen enkele onder-
zoekshandeling heeft gesteld waardoor diens onpartijdigheid in twijfel kan wor-
den getrokken" en dat de voorbeelden uit de rechtspraak die door de derde eiser 
worden aangehaald, geen verband houden met de zaak "in zoverre zij alle betrek-
king hebben op positieve daden die onderzoeksrechters in andere zaken zijn ver-
weten".

In tegenstelling tot wat de eisers aanvoeren volgt uit de voormelde uiteenzet-
ting niet dat de appelrechters oordelen dat de onderzoeksmagistraat alleen onpar-
tijdig moet zijn wanneer hij positieve daden stelt, noch dat zijn onpartijdigheid 
alleen aan de voormelde positieve daden kan worden afgemeten.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Over het tweede middel:
Het middel verwijt het arrest artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van 

de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden te schenden aangezien 
het de strafvordering niettegenstaande de overschrijding van de redelijke termijn 
ontvankelijk verklaart.

Aangezien de onderzoeksgerechten niet moeten beslissen over de gegrondheid 
van een beschuldiging in strafzaken, zijn zij in de regel niet gebonden aan de 
voorschriften van artikel 6.1 van het voormelde verdrag. De regels van dit artikel 
kunnen evenwel een rol spelen vooraleer de zaak bij de bodemrechter aanhangig 
wordt gemaakt in zoverre de aanvankelijke niet-naleving ervan de eerlijke be-
handeling van de zaak ernstig kan schaden.

Het middel dat eigenlijk aanvoert dat de overschrijding van de redelijke ter-
mijn  kan bestraft  worden met  niet-ontvankelijkheid  van de  vervolgingen,  of-
schoon de eerlijke behandeling van de zaak niet in het gedrang kwam, faalt naar 
recht.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep van A. D. gericht is tegen de beslissing die 

met toepassing van artikel 135 van het Wetboek van Strafvordering uitspraak 
doet:

Over het middel:
Eerste onderdeel:
Het onderdeel  verwijt  het arrest  het  vermoeden van onschuld van de eiser, 

diens recht van verdediging en recht op een eerlijke behandeling van de zaak te 
miskennen, door de beweringen, beoordelingen en gevolgtrekkingen van de re-
chercheurs zonder procedurele sanctie te laten.

De appelrechters beslissen door een beoordeling in feite niet dat de hypotheses 
en vragen die de rechercheurs aan de eiser voorleggen en de gevolgtrekkingen 
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die zij uit hun vaststellingen maken en die zij in bepaalde processen-verbaal heb-
ben geakteerd, het recht van verdediging of het vermoeden van onschuld misken-
den dat met de verwijdering van de stukken diende te worden bestraft.

Het onderdeel dat op de onjuiste veronderstelling berust dat de houding van de 
rechercheurs partijdig was, ofschoon het arrest voor hen niets dergelijks vaststelt, 
is niet ontvankelijk.

Tweede onderdeel:
Het onderdeel verwijt het arrest het vermoeden van onschuld, het recht van 

verdediging, het recht op een eerlijk proces van de eiser en het algemeen rechts-
beginsel van de onpartijdigheid van de rechter te miskennen alsook de artikelen 
55 en 56 van het Wetboek van Strafvordering te schenden door de procedurele 
traagheid van de onderzoeksrechter niet te bestraffen die de processen-verbaal 
die hij ontving niet heeft rechtgezet.

Aangezien de appelrechters de beweerde onregelmatigheden niet hebben vast-
gesteld, berust het onderdeel eveneens op een onjuiste veronderstelling en is het 
bijgevolg niet ontvankelijk.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. In zoverre de drie cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissing betref-

fende de heropening van het debat :
Een dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eer-

ste lid, van het Wetboek van Strafvordering en valt niet onder de gevallen die in 
het tweede lid van dat artikel zijn bepaald.

De cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

4 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Draps, Oosterbosch en A. Masset, Verviers.

Nr. 176

2° KAMER - 10 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - VONNIS - CASSATIEMIDDELEN - NEERLEGGING VAN EEN MEMORIE TER GRIFFIE 
- STUK NEERGELEGD TER RECHTSZITTING - ONTVANKELIJKHEID
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2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERING - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VONNIS - UITSPRAAK IN OPENBARE 
TERECHTZITTING - GEVOLG

3º GRONDWET — GRONDWET (1994) — ARTIKEL 149 - STRAFUITVOERING - 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VONNIS - UITSPRAAK IN OPENBARE TERECHTZITTING - 
GEVOLG

1º  Zijn  niet  ontvankelijk  de  door  de  eiser  buiten  de  vijf  dagen  na  de  datum  van  het 
cassatieberoep  ter  griffie  van  het  Hof  neergelegde  memorie  en  de  ter  rechtszitting  
neergelegde "pleitnota". (Art. 97, §1, tweede zin, Wet Strafuitvoering)

2º en 3° Schendt artikel 149 Grondwet het vonnis dat zegt dat "de beslissing is genomen te  
(stad) op 13 maart 2007" nu voornoemd artikel o.m. bepaalt dat elk vonnis in openbare 
terechtzitting wordt uitgesproken en noch uit de weergegeven vermelding, noch uit enig  
ander stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in  
openbare terechtzitting1. (Art. 149, Gw. 1994)

(V.E.)

ARREST

(A.R. P.07.0370.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrecht-

bank te Gent van 13 maart 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van de memorie
1. Artikel 97, §1, tweede zin, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de ex-

terne  rechtspositie  van  de  veroordeelden  tot  een  vrijheidsstraf  en  de  aan  het 
slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 
(Wet Strafuitvoering) bepaalt dat de cassatiemiddelen worden voorgedragen in 
een memorie die op de griffie van het Hof van Cassatie moet toekomen ten laat-
ste op de vijfde dag na de datum van het cassatieberoep.

2. De eiser heeft cassatieberoep ingesteld op 15 maart 2007. Hij heeft ter grif-
fie van het Hof een memorie neergelegd op 22 maart 2007. Ter rechtszitting legt 
hij een "pleitnota" neer.

De beide stukken zijn niet ontvankelijk.
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling

1 Zie Cass.  11 sept.  2005,  AR P.05.1184.F,  www.cass.be;  vgl.  art.  780,  5°,  B.W. De bestreden 
beslissing vermeldt het advies van het O.M., maar niet  zijn aanwezigheid tijdens een al  dan niet 
openbare uitspraak; over dit punt zie Cass., 11 dec. 1990, AR 3466, nr. 187; R.P.D.B., v° "Ministère 
public", p. 207, nr. 430; Philippe HANSE, "De la présence du ministère public lors de la prononciation 
d'une décision en matière répressive", in Liber amicorum Marc Châtel, Antwerpen, 1991, p. 290-291
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- Artikel 149 Grondwet.
3. Artikel 149 Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen is omkleed en in 

openbare terechtzitting wordt uitgesproken. 
4. Het vonnis zegt dat "de beslissing is genomen te Gent op 13 maart 2007".
Noch uit deze vermelding, noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag 

acht te slaan, blijkt dat het vonnis is uitgesproken in openbare terechtzitting. 
Het vonnis schendt aldus artikel 149 Grondwet.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het vonnis.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernie-

tigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Gent, anders samenge-

steld. 

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Hechtermans, Antwerpen.

Nr. 177

2° KAMER - 10 april 2007

1º UITLEVERING - WET EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - STRAFBARE FEITEN - OMSCHRIJVING 
- BEGRIP

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - ONDERZOEKSMAATREGEL - 
VERZOEK - STUKKEN - VOEGING BIJ HET STRAFDOSSIER - AFWIJZING DOOR DE RECHTER - REDEN 
- GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.4 - ONDERZOEKSMAATREGEL - VERZOEK - STUKKEN - VOEGING 
BIJ HET STRAFDOSSIER - AFWIJZING DOOR DE RECHTER - REDEN - GEVOLG

1º De onder artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel opgenomen strafbare feiten  
worden niet omschreven in de bewoordingen van een strafwet maar worden generisch 
beschouwd en hebben betrekking op een aantal takken van de criminaliteit. (Artikel 5, §2, 
Wet 19 dec. 2003)

2º  en  3°  Het  recht  van  verdediging  wordt  niet  miskend  noch  artikel  5.4,  E.V.R.M.  
geschonden door de enkele omstandigheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen  
van  een  onderzoeksmaatregel  of  van  de  voeging  van  bepaalde  stukken  bij  het  
strafdossier  afwijst,  omdat  hij  de maatregel  niet  nodig acht  om tot  zijn  overtuiging te 
komen.  (Algemeen rechtsbeginsel  inzake het recht  van verdediging;  Art.  5.4,  Verdrag 
Rechten van de Mens)

(D.O.)
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ARREST

(A.R. P.07.0404.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 27 maart 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Onderzoek van de middelen
Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het bestreden arrest ten onrechte verwijst naar de 

limitatieve lijst van strafbare feiten van artikel  5, §2,  Wet Europees Aanhou-
dingsbevel zonder de vereiste van de dubbele incriminatie na te gaan. De feiten 
omschreven  als  "samenzwering  om  de  opbrengst  van  een  misdaad  wit  te 
wassen", respectievelijk "samenzwering om verboden klasse A verdovende mid-
delen te importeren" waarvoor de overlevering van de eiser wordt verzocht, be-
treffen immers naar Engels strafrecht (Section 1 (1) Criminal Law Act 1977) de 
loutere wilsovereenstemming, het akkoord tussen verschillende personen inzake 
strafbare feiten, los van het effectieve plaatsvinden van het strafbare feit waar-
omtrent  wilsovereenstemming bestond.  Bedoelde  samenzwering  kan  dan  ook 
niet worden gelijkgesteld met deelneming aan strafbare feiten zoals bedoeld in 
artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel onder de rubrieken 5° "illegale 
handel in verdovende middelen en psychotrope stoffen" en 9° "witwassen van de 
opbrengst van misdrijven". 

2. De onder artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel opgenomen straf-
bare feiten worden niet omschreven in de bewoordingen van een strafwet maar 
worden generisch beschouwd en hebben betrekking op een aantal takken van de 
criminaliteit. 

Blijkens de omschrijving van de rechtsfiguur "samenzwering" in Section 1 (1) 
Criminal Law Act 1977 is dit vergrijp, wanneer het wordt gepleegd overeenkom-
stig de in deze bepaling omschreven modaliteiten, gelijk aan of houdt het ver-
band met het uitvoeren van de overtreding. De misdrijven "samenzwering om de 
opbrengst van een misdaad wit te wassen", respectievelijk "samenzwering om 
verboden klasse A verdovende middelen te importeren" kunnen aldus deel uit-
maken van de in artikel 5, §2, Wet Europees Aanhoudingsbevel bedoelde lijst. 

In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar 
recht. 

3. Voor het overige behoort het aan de uitvoerende rechter om op grond van de 
toelichting bij de feiten, voorwerp van het Europese aanhoudingsbevel, te onder-
zoeken of het feit waarop het aanhoudingsbevel betrekking heeft, in de lijst voor-
komt. 
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In zoverre het middel opkomt tegen dit oordeel in feite, is het niet ontvanke-
lijk. 

(...)
Derde middel
5. Het middel voert aan dat bij ontstentenis in het strafdossier van de schrifte-

lijke vordering van de procureur des Konings aan de onderzoeksrechter, de re-
gelmatigheid van de huiszoeking in uitvoering waarvan de eiser van zijn vrijheid 
werd beroofd, niet kan worden onderzocht en aldus diens recht op tegenspraak, 
gewaarborgd door artikel 5.4 EVRM, is geschonden. 

6. De rechter beoordeelt op onaantastbare wijze de noodzakelijkheid, de raad-
zaamheid en de gepastheid van een onderzoeksmaatregel of van de voeging van 
bepaalde stukken bij het strafdossier. Het recht van verdediging wordt niet mis-
kend noch de aangevoerde verdragsbepaling geschonden door de enkele omstan-
digheid dat de rechter een verzoek tot het bevelen van een onderzoeksmaatregel 
of van de voeging van bepaalde stukken bij het strafdossier, afwijst omdat hij die 
maatregel niet nodig acht om tot zijn overtuiging te komen.

7. De appelrechters die oordelen dat het overgelegde huiszoekingsbevel regel-
matig is en dat "er [...] geen redenen [zijn] om er aan te twijfelen dat in die zaak 
de onderzoeksrechter niet rechtsgeldig zou zijn gevat", verwerpen eisers verweer 
gegrond op het  ontbreken van de inleidende vordering tot gerechtelijk onder-
zoek, en verantwoorden aldus hun beslissing naar recht. 

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 178

2° KAMER - 10 april 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — SAMENVATTENDE ONDERVRAGING - 
VERZOEK - VERZUIM TOT OPROEPING - GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
SAMENVATTENDE ONDERVRAGING - VERZOEK - VERZUIM TOT OPROEPING - EERBIEDIGING VAN HET 
RECHT VAN VERDEDIGING - ONDERZOEKSGERECHT - FEITELIJKE VASTSTELLING

1º  Alleen  uit  de  omstandigheid  dat  de  onderzoeksrechter  zou  hebben  verzuimd  de 
inverdenkinggestelde voor de samenvattende ondervraging op te roepen waarom deze 
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heeft  verzocht,  volgt  geen  nietigheid  van  de  rechtspleging.  (Art.  22,  derde  lid,  Wet 
Voorlopige Hechtenis 1990)

2º Het onderzoeksgerecht stelt  in  feite vast of  het  recht van verdediging werd miskend  
omdat  de  onderzoeksrechter  zou  hebben verzuimd  de  inverdenkinggestelde  voor  de 
samenvattende  ondervraging  op  te  roepen  waarom  deze  heeft  verzocht.  (Algemeen 
rechtsbeginsel  inzake  het  recht  van  verdediging;  Art.  22,  derde  lid,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

(O.O.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0419.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, dat op 29 maart 2007 op verwij-

zing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldiging-
stelling, ingevolge een arrest van het Hof van 21 maart 2007.

De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-
dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel:
In zijn conclusie voor de kamer van inbeschuldigingstelling, zette de eiser uit-

een dat hij op de terechtzitting van de raadkamer van 22 januari 2007 om een sa-
menvattende ondervraging had verzocht en bij gebrek daaraan de gelegenheid 
niet had gekregen om zich uit te laten over talrijke overwegingen in de vordering 
die door het openbaar ministerie op de terechtzitting van 8 maart 2007 is neerge-
legd en welke betrekking heeft op een voorgaand arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling.

Het middel voert aan dat, alleen door de overwegingen dat de termijn om de 
samenvattende ondervraging te houden niet op straffe van nietigheid is bepaald 
en de eiser verder nog de gelegenheid zal krijgen om zich uit te laten over de tal-
rijke punten die hij bij conclusie aanvoert, op het ogenblik dat het dossier ter be-
schikking wordt overgemaakt aan de onderzoeksrechter, het arrest niet antwoordt 
op voormelde conclusie, waarin hij een miskenning van het recht van verdedi-
ging aanvoerde, en zijn beslissing dat die rechten niet werden miskend niet naar 
recht verantwoordt.

Geen enkele nietigheid van de rechtspleging volgt alleen uit de omstandigheid 
dat de onderzoeksrechter zou hebben verzuimd de inverdenkinggestelde op te 
roepen voor de samenvattende ondervraging waarom deze heeft verzocht. Het 
onderzoeksgerecht stelt in feite vast of het recht van verdediging door dit ver-
zuim werd miskend.

Door vast te stellen dat de eiser de gelegenheid heeft gehad om zich uit te laten 
over de talrijke punten die hij in zijn conclusie aanvoerde en met name deze te-
weeggebracht door de vordering die op een vorige terechtzitting is neergelegd, 
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beantwoordt de kamer van inbeschuldigingstelling de conclusie van de eiser en 
verantwoordt het haar beslissing naar recht dat diens recht van verdediging in 
deze fase van de rechtspleging niet was geschonden.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Over het tweede middel:
De eiser oefent kritiek uit op het arrest in zoverre het beslist dat de handhaving 

van de voorlopige hechtenis voor drie maanden geldt vanaf de dag waarop zij is 
gewezen, ofschoon krachtens artikel 31, §4, derde lid, van de Wet van 20 juli 
1990, wanneer het gerecht waarnaar de zaak verwezen is, rechtdoende na vernie-
tiging van het arrest waarbij de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, deze 
bevestigt, zijn beslissing geldt als titel van hechtenis voor een maand te rekenen 
van de beslissing.

Deze termijn van een maand wordt evenwel zonder voorwerp wanneer, zoals 
te dezen, de inverdenkinggestelde een tweede cassatieberoep instelt tegen het ar-
rest van het gerecht op verwijzing dat de voorlopige hechtenis handhaaft. In dat 
geval immers beslist het Hof, overeenkomstig artikel 31, §3, tweede lid, van de-
zelfde wet, binnen vijftien dagen te rekenen van de datum van dit nieuw cassatie-
beroep, vervolgens, naargelang het Hof het cassatieberoep inwilligt of verwerpt, 
moet de kamer van inbeschuldigingstelling waarnaar de zaak verwezen is of de 
raadkamer uitspraak doen binnen vijftien dagen te rekenen van de uitspraak van 
het arrest van het Hof, en dit met toepassing van respectievelijk paragraaf 4, eer-
ste lid en paragraaf 5 van het voormelde artikel 31.

Ook al was het middel gegrond, het is zonder belang en bijgevolg niet ontvan-
kelijk. 

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. R. Swennen, Luik.

Nr. 179

2° KAMER - 10 april 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - CONCLUSIE VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING - 
VERZUIM - WEREN - WETTIGHEID

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - CONCLUSIE VAN 
DE INVERDENKINGGESTELDE - MEDEDELING AAN HET OPENBAAR MINISTERIE VÓÓR DE NEERLEGGING 
- VERPLICHTING
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1º en 2° Het arrest dat de conclusie van de inverdenkinggestelde weert omdat zij voor de  
neerlegging ter zitting niet aan het openbaar ministerie was medegedeeld, miskent het  
recht  van  verdediging,  vermits  in  strafzaken  geen  enkele  wettelijke  bepaling  de 
inverdenkinggestelde tot een dergelijke mededeling verplicht.  (Algemeen rechtsbeginsel 
inzake het recht van verdediging)

(K.M.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0438.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie die op de griffie op 10 april 

2007 is ingekomen, d.i. buiten de termijn die bij artikel 31, §3, eerste lid, van de 
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis is bepaald.

Over het ambtshalve middel dat de miskenning aanvoert van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging:

In strafzaken verplicht geen enkele wettelijke bepaling de inverdenkinggestel-
de om zijn conclusie aan het openbaar ministerie mede te delen alvorens ze ter 
zitting neer te leggen.

Door de conclusie van de eiser te weren op grond dat zij niet vooraf aan het 
openbaar ministerie was medegedeeld, schendt het arrest het recht van verdedi-
ging.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat melding zal worden gemaakt van dit arrest op de kant van het ver-

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

gingstelling, anders samengesteld.

10 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal.

Nr. 180

1° KAMER - 12 april 2007
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1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AARD - WETTEN OP DE RIJKSCOMPTABILITEIT - RECHTSVORDERING TOT 
BETALING VAN DE SCHULDVORDERINGEN OP DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

2º BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTERLIJKE BESLISSING - GRONDSLAG - BEPALING 
VAN OPENBARE ORDE - GEVOLG

1º Artikel 100, tweede lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie 
van  de  wetten  op  de  Rijkscomptabiliteit  dat  de  verjaringstermijn  vaststelt  van  de 
rechtsvorderingen  tot  betaling  van  de  schuldvorderingen  op  de  Staat,  de 
gemeenschappen  en  de  gewesten,  regelt  de  wezenlijke  belangen  van  die 
overheidsinstanties en raakt derhalve de openbare orde. (Art. 100, tweede lid, K.B. 17 juli 
1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit)

2º De berusting in een beslissing die gegrond is op een bepaling van openbare orde is  
nietig1. (Artt. 1044 en 1045, Ger.W.)

(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, Minister van openbare werken, vervoer, brandbestrijding en dringende 
medische hulp en staatssecretaris voor ruimtelijke ordening, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen en het 

bezoldigd vervoer van personen T. BOUCHER nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0489.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de 

wetten op de Rijkscomptabiliteit, zoals die bepaling van toepassing is op het geschil;
- de artikelen 1044 en 1045 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser niet ontvankelijk omdat hij in die be-

slissing heeft berust. Het verantwoordt de niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep als 
volgt:

"De (verweerster) betwist de ontvankelijkheid van het hoger beroep op grond dat (de 
eiser) in het bestreden vonnis heeft berust.

De (verweerster) leidt de berusting van (de eiser) in het bestreden vonnis af uit de vol-
gende gegevens:

- op 14 december 1999 verzochten de raadslieden van (de eiser) om een verlenging van 
de termijn teneinde de administratie in staat te stellen op passende wijze te reageren en zij 
preciseerden: 'ik maak u er attent op dat de administratie geen hoger beroep wenst aan te 
tekenen tegen de beslissing zodat het bedrag van de veroordeling wordt gevoegd bij de 

1 Cass., 19 sept. 2002, AR C.01.0302.F, nr 462. 
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eerstkomende betalingen';
- op 16 december 1999 antwoordde de raadsman van (de verweerster) het volgende: 'ik 

veronderstel dat ik de informatie die u me geeft en volgens welke de administratie geen 
hoger beroep wenst aan te tekenen tegen de beslissing als officieel mag beschouwen, zo-
dat het bedrag van de veroordeling gevoegd wordt bij de eerstkomende betalingen. Ik 
breng mijn cliënte hiervan op de hoogte en schort elke procedure van betekening en ten-
uitvoerlegging op'. Die mededeling heeft geen reactie uitgelokt bij de raadslieden van (de 
eiser) voor de op 15 mei gedane aankondiging van dit hoger beroep. Hoewel op het eerste 
gezicht uit die brieven niet met zekerheid kan worden afgeleid dat (de eiser) in het beroe-
pen vonnis heeft berust, leidt het hof [van beroep] uit het feit dat (de eiser) zich beroept op 
de weigering van het visum door het Rekenhof - welke weigering (de eiser) niet overlegt - 
af dat (de eiser) dat rechtscollege wel degelijk heeft verzocht om zijn visum te verlenen 
voor de betaalbaarstelling van het bedrag, in hoofdsom en interesten, waartoe hij door de 
eerste rechter werd veroordeeld. Laatstgenoemd gegeven, tezamen met de twee vorige, 
draagt ertoe bij met zekerheid vast te stellen dat (de eiser) in het beroepen vonnis heeft be-
rust. (De eiser) betoogt dat hij in het beroepen vonnis niet kan hebben berust aangezien 
het Rekenhof weigert het bedrag van de veroordeling betaalbaar te stellen. Dat standpunt 
kan niet  worden aangenomen,  aangezien,  enerzijds,  voornoemde brieven de berusting 
geenszins onderwerpen aan een visum van het Rekenhof en aangezien anderzijds, het wel-
iswaar aan het Rekenhof staat zijn visum te verlenen voor de betalingsopdrachten van het 
algemeen bestuur en van eenieder die rekenplichtig is aan de Staatskas, maar de wettelijke 
bevoegdheden van dat hoge rechtscollege gevolgen hebben die geenszins afbreuk doen 
aan de burgerlijke rechten die definitief zijn verleend aan de schuldeisers van de door dat 
rechtscollege gecontroleerde overheidsinstanties, hetzij te dezen de rechten die de (ver-
weerster) bezit op grond van het vonnis van 8 oktober 1999. De weigering van het Reken-
hof is immers een administratieve rechtshandeling die tussen het Rekenhof en het departe-
ment dat het bevel tot betaling heeft opgemaakt, een louter administratief geschil doet ont-
staan waar de begunstigde van het bevel tot betaling volledig buiten staat".

Grieven
Eerste onderdeel
Na te hebben aangevoerd dat de eerste rechter ten onrechte had geoordeeld dat de eiser 

afstand had gedaan van de vijfjarige verjaring, bedoeld in artikel 100 van het koninklijk 
besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 
betoogde de eiser in zijn conclusie dat de berusting die de verweerster had opgeworpen te-
gen het hoger beroep "hoe dan ook toch ongeldig zou zijn, aangezien de betaalbaarstelling 
die daardoor mogelijk werd, in strijd is met bepalingen van openbare orde". In geen van 
de hierboven weergegeven redenen en in geen enkele andere reden antwoordt het arrest 
op dat middel uit de conclusie van de eiser. Het is derhalve niet regelmatig met redenen 
omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Enerzijds is de bij artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 ingevoerde 

vijfjarige verjaring van de rechtsvorderingen tot betaling van de schuldvorderingen op de 
Staat, de gemeenschappen en gewesten van openbare orde. De overheidsinstanties, waar-
op de bepaling van toepassing is, kunnen bijgevolg geen afstand doen van het voordeel er-
van.

Anderzijds is de berusting, ongeacht of deze uitdrukkelijk dan wel stilzwijgend is, in 
een beslissing die gegrond is op een wetsbepaling van openbare orde, nietig en kan hij 
derhalve in de regel geen beletsel zijn voor de ontvankelijkheid van het hoger beroep.

Wanneer derhalve, zoals te dezen, een overheid berust in het vonnis dat haar veroor-
deelt na een verweermiddel te hebben verworpen waarin wordt aangevoerd dat het vorde-



770 HOF VAN CASSATIE 12.4.07 - Nr. 180 

ringsrecht van de schuldeiser vervallen is ten gevolge van de vijfjarige verjaring, bedoeld 
in artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, heeft die berusting niet alleen tot 
gevolg dat afstand gedaan wordt van het recht van hoger beroep - dat op zich de openbare 
orde niet raakt - maar ook een verboden afstand van het voordeel van de verjaring.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest, door het hoger beroep van de eiser tegen het op 8 
oktober 1999 gewezen vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel niet ont-
vankelijk te verklaren op grond dat hij in die beslissing had berust, de in de middelen aan-
gegeven artikelen 100 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991, 1044 en 1045 van het 
Gerechtelijk Wetboek schendt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Het arrest stelt vast dat de eiser aan het beroepen vonnis verwijt dat het de ex-

ceptie van de vijfjarige verjaring die gegrond is op artikel 100, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de 
Rijkscomptabiliteit, verworpen heeft.

Artikel 100, tweede lid, dat de verjaringstermijn van de rechtsvorderingen tot 
betaling van de schuldvorderingen op de Staat, de gemeenschappen en de gewes-
ten vaststelt, regelt de wezenlijke belangen van die overheidsinstanties en raakt 
derhalve de openbare orde.

De berusting in een beslissing die gegrond is op een bepaling van openbare 
orde, is nietig.

Door het hoger beroep van de eiser niet-ontvankelijk te verklaren op grond dat 
hij in het beroepen vonnis berust heeft, terwijl die berusting, ook al stond deze 
vast, toch nietig zou zijn, schendt het arrest de in dit onderdeel aangegeven wets-
bepalingen.

Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing waarbij het hoger beroep van de eiser niet 

ontvankelijk verklaard wordt, strekt zich uit tot de overige beslissingen van het 
arrest die er het gevolg van zijn.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

12 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en De Gryse. 
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Nr. 181

1° KAMER - 12 april 2007

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
BETALING, MET VERTRAGING, VAN DE NOMINALE BEDRAGEN VAN DE FACTUREN - 
VERWIJLINTERESTEN - TOEREKENING BIJ VOORRANG OP DIE INTREST - RECHTSVORDERING VAN DE 
AANNEMER TOT BETALING VAN ZIJN SCHULDVORDERING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG

2º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — TERMIJNEN (AARD. DUUR. 
AANVANG. EINDE) - AANVANG - OVERHEIDSOPDRACHTEN - BETALING, MET VERTRAGING, 
VAN DE NOMINALE BEDRAGEN VAN DE FACTUREN - VERWIJLINTERESTEN - TOEREKENING BIJ 
VOORRANG OP DIE INTREST - RECHTSVORDERING VAN DE AANNEMER TOT BETALING VAN ZIJN 
SCHULDVORDERING

1º en 2° De omstandigheid, enerzijds, dat de nominale bedragen van de staten van de 
werken, die door de aannemer tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn 
gevorderd,  met  vertraging  zijn  betaald  waardoor  hij  recht  kreeg  op  verwijlintrest,  en  
anderzijds, dat de betalingen bij voorrang zijn toegerekend op die intrest, heeft niet tot  
gevolg dat de verjaringstermijn van de rechtsvordering van de aannemer tot betaling van  
zijn  schuldvordering  pas  begint  te  lopen  op  het  ogenblik  waarop  de  toerekening 
uiteindelijk kan worden berekend, namelijk op de datum van de laatste betaling1.  (Art. 
1254,  B.W.;  Art.  1,  eerste  lid,  b,  Wet  6  feb.  1970  betreffende  de  verjaring  van 
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën; Art.  100, 
eerste  lid,  2°,  K.B.  17  juli  1991  houdende  coördinatie  van  de  wetten  op  de 
Rijkscomptabiliteit; Art. 15, §4, M.B. 10 aug. 1977)

(WAALS GEWEST, Ministre du budget, des finances, de l'équipement et du patrimoine T. C.E.I. nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0103.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 11 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, eerste lid, van de wet van 6 februari  1970 betreffende de verjaring van 

schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën;
- artikel 100, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende coördina-

tie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit;
- de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende al-

gemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, voornoemd artikel 100, zoals het is gewij-
zigd bij het koninklijk besluit van 20 juni 1966, en voor zoveel als nodig, zoals het is ge-
wijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2003;

- artikel 71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 
van de Gemeenschappen en de Gewesten;

1 Art. 15, §4, M.B. van 10 aug. 1977, nadat het is gewijzigd bij het M.B. van 8 okt. 1985.
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- de artikelen 15, §§1, 2 en 4, en 18, §2 van het ministerieel besluit van 10 augustus 
1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-
opdrachten van werken, leveringen en diensten (hierna het AAV), voornoemd artikel 18, 
§2, zoals het is gewijzigd bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985; 

- artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor de aan-
neming van werken, leveringen en diensten;

- artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest
"Verklaart het hoger beroep ontvankelijk;
Bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre dat vonnis het standpunt van de [verweerster] 

reeds gegrond heeft bevonden en akte heeft verleend van de aanmaningen tot anatocisme, 
maar met de verbetering dat de datum 3 augustus 2001 en de tussen haakjes geplaatste 
commentaar die op die datum volgt moeten worden weggelaten;

Verleent aan de [verweerster] akte van haar nieuwe vorderingen tot anatocisme, zijnde 
de twee vorderingen die opgenomen zijn in de conclusies die respectievelijk op 5 novem-
ber 2003 en op 25 november 2004 ter griffie zijn neergelegd;

Beveelt een heropening van het debat teneinde de partijen de gelegenheid te geven uit-
leg te geven over de afrekening die met inachtneming van de bovengenoemde beginselen 
dient gedaan te worden".

Het bestreden arrest bevestigt aldus, onder voorbehoud van de gepreciseerde verbete-
ring, het beroepen vonnis, waarbij was beslist dat de rechtsvordering van de verweerster 
onderworpen was "aan de tienjarige verjaring bedoeld in artikel 100, 3°, van het konink-
lijk besluit van 17 juli 1991".

Het bestreden arrest verwerpt op zijn beurt het door de eiser opgeworpen middel betref-
fende de verjaring en motiveert zijn beslissing als volgt:

"Dat het niet wordt betwist dat in deze zaak de verjaring van toepassing was zoals be-
paald in de regels die werden weergegeven in artikel 100 van het koninklijk besluit van 17 
juli 1991;

Dat voor het overige de in artikel 1254 vastgelegde regel van de toerekening van de be-
talingen weliswaar tot gevolg heeft dat het gevorderde bedrag na de toerekening een saldo 
in kapitaal is, vermeerderd met de intrest die loopt vanaf de toerekening;

Dat niettemin de bijzondere logica van deze regel niet kan worden gebruikt om de logi-
ca van de regels van de verjaring te veranderen of daaraan afbreuk te doen; 

Dat [de eiser] immers te dezen, blijkens de toelichting van de partijen, de nominale be-
dragen van de vorderingsstaten van de werken van de [verweerster] niet heeft betwist; 

Dat die nominale bedragen tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen zijn 
gevorderd;

Dat het gehele probleem voortvloeit uit het feit dat de [eiser] die staten met een aan-
zienlijke vertraging heeft betaald, waardoor hij verwijlintrest verschuldigd is (en dit van 
rechtswege sedert de wijziging, bij het ministerieel besluit van 8 oktober 1985, van artikel 
15, §4, van de algemene aannemingsvoorwaarden, zoals ze oorspronkelijk vastgelegd wa-
ren in het ministerieel besluit van 10 augustus 1977);

Dat het aldus onaanvaardbaar is de regels van de verjaring te willen toepassen alsof het 
gevorderde bedrag het oorspronkelijke nominale bedrag van de verschillende facturen van 
de [verweerster] was, terwijl de nominale bedragen van die facturen als zodanig werden 
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gevorderd, geordonnanceerd en betaald op tijdstippen waarop de verjaring nog niet was 
ingetreden; 

Dat aldus, en zulks in de voornoemde mate waarin de nominale bedragen van de factu-
ren als zodanig zijn betaald op tijdstippen waarop de verjaring nog niet ingetreden was, de 
aanvang van de verjaringstermijn moet worden vastgesteld op de dag waarop de toereke-
ning uiteindelijk kon worden berekend, namelijk op de dag van de laatste betaling van de 
[eiser], dat is 21 december 1996;

Dat immers pas op dat tijdstip een eindafrekening kan worden opgemaakt met een cor-
recte toepassing van de in artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek vastgelegde regels van 
de toerekening; 

Dat het hof [van beroep] zich aldus in voormelde mate aansluit bij de door de [verweer-
ster] onder punt B.3.10 van haar syntheseconclusie opgenomen bewering, namelijk dat de 
verjaringstermijn te dezen niet kan ingaan voor de betaling van het voorgehouden saldo 
van de overheidsopdracht;

Dat de rechtsvordering is ingesteld op 29 december 1997, zodat de vordering niet ver-
jaard is, daar de betaling van dat saldo gebeurd is op 21 december 1996;

Dat bovendien en ten overvloede de keuze voor een andere oplossing trouwens vrij hin-
derlijk zou zijn voor de aannemer en paradoxaal zou zijn wat het vereiste zelf van het be-
staan van een geschil tussen partijen betreft om het instellen van een rechtsvordering te 
rechtvaardigen;

Dat immers, indien het standpunt van [de eiser] zou worden aanvaard, de [verweerster] 
te dezen, teneinde de verjaring te voorkomen, reeds een rechtsvordering had moeten in-
stellen op een ogenblik waarop de overheidsopdracht nog niet voltooid was, namelijk op 
een tijdstip waarop de eindafrekeningen tussen de partijen niet gebeurd waren, en zulks 
terwijl de nominale bedragen van haar facturen niet werden betwist en als zodanig werden 
betaald, de verwijlinteresten van rechtswege verschuldigd was en er aan de toepassing van 
artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek zonder enige betwisting werd herinnerd".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
De in het middel vermelde artikelen 1, eerste lid, a en b, van de wet van 6 februari 1970 

en 100, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 bepalen dat ver-
jaard zijn "de schuldvorderingen waarvan de op wettelijke of reglementaire wijze bepaal-
de overlegging niet geschiedde binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste 
januari van het begrotingsjaar in de loop waarvan zij ontstonden" en "de schuldvorderin-
gen die, hoewel ze werden overgelegd binnen de onder letter a bedoelde termijn, door de 
ministers niet werden geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de 
eerste januari van het jaar waarin zij werden overgelegd".

Uit de artikelen 68 en 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 houdende 
algemeen reglement op de Rijkscomptabiliteit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 
juni 1966 volgt dat de schuldvorderingen ten laste van de Staat, met uitzondering van die 
welke, zoals de wedden of de pensioenen, voor de Staat vaste uitgaven zijn, het voorwerp 
moeten uitmaken van een aangifte, een staat of een rekening die de betrokkene moet over-
leggen om betaling van zijn schuldvordering te verkrijgen.

In de tekst, zoals die is gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2003, bepaalt 
artikel 100 van het koninklijk besluit van 10 december 1868 tevens dat de schuldeisers, 
om de betaling van hun schuldvorderingen te verkrijgen, hetzij een aangifte, hetzij een 
staat, hetzij een factuur dienen over te leggen.



774 HOF VAN CASSATIE 12.4.07 - Nr. 181 

De schuldvordering op de prijs van een overheidsopdracht, in hoofdsom of in intrest, is 
geen vaste uitgave in de zin van artikel 68 van het koninklijk besluit van 10 december 
1868.

Het in het middel vermelde artikel 15 van de AAV bepaalt respectievelijk in de para-
grafen 1 en 2 dat de betaling van de werken en leveringen onderworpen is aan de indie-
ning van facturen, paragraaf 4 van dat artikel bepaalt dat de indiening van die facturen 
geldt als aangifte van schuldvordering voor de betaling van de verwijlintrest. Die bepalin-
gen zijn van toepassing op de gewesten krachtens artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 
betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en dien-
sten.

De verjaringstermijn van vijf jaar waarvan sprake is in de artikelen 1, eerste lid, a) en b) 
van de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 
17 juli 1991 geldt in beginsel, behoudens andersluidende wetsbepaling, die te dezen niet 
bestaat, voor alle schuldvorderingen ten laste van de Staat. Die wetsbepalingen zijn van 
toepassing op de gewesten krachtens artikel 71, §1, van de wet van 16 januari 1989.

De schuldvorderingen waarop de vordering van de verweerster betrekking had waren 
derhalve, zoals de eiser in zijn aanvullende en zijn samenvattende appelconclusie aan-
voerde, onderworpen aan de vijfjarige verjaring, bedoeld in de artikelen 1, eerste lid, van 
de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991; 
de vijfjarige verjaringstermijn begint immers te lopen vanaf 1 januari van het begrotings-
jaar in de loop waarvan de schuldvordering is ontstaan, indien ze niet is overgelegd bin-
nen vijf jaar vanaf die eerste januari (artikel 1, eerste lid, a), van de wet van 6 februari 
1970 en artikel 100, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991) of vanaf 1 
januari van het jaar waarin zij is overgelegd, indien zij niet is geordonnanceerd binnen vijf 
jaar vanaf die eerste januari (artikel 1, eerste lid, b), van de wet van 6 februari 1970 en ar-
tikel 100, eerste lid, 2°, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991).

Daaruit volgt dat:
1° het bestreden arrest de beslissing waarbij de door de eiser tegen de vordering van de 

verweerster opgeworpen exceptie van de vijfjarige verjaring verworpen wordt, niet naar 
recht verantwoordt (schending van de in het middel aangegeven bepalingen, met uitzon-
dering van artikel 149 van de Grondwet, en inzonderheid schending van de artikelen 1, 
eerste lid, a) en b) van de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, 1° en 2°, van het ko-
ninklijk besluit van 17 juli 1991);

2° het bestreden arrest, daar het, gelet op de op grond van artikel 1254 van het Burger-
lijk Wetboek gedane toerekeningen, niet  vaststelt  op welke data de schuldvorderingen 
waarop de vordering van de verweerster betrekking heeft zijn ontstaan, overgelegd en, in 
voorkomend geval, geordonnanceerd, het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid stelt het 
aan dat Hof opgedragen wettigheidstoezicht uit te oefenen op het arrest, in zoverre het de 
door de eiser aangevoerde vijfjarige verjaring, die van openbare orde is, weigert toe te 
passen op de schuldvorderingen die dagtekenen van voor 1 januari 1993, zodat het bestre-
den arrest  niet  regelmatig  met redenen is  omkleed (schending van artikel 149 van de 
Grondwet);

3° het bestreden arrest, door op de in het middel weergegeven gronden te beslissen dat 
de verjaringstermijn pas kan ingaan vanaf de datum van de betaling van het saldo van de 
overheidsopdracht, namelijk 21 december 1996, in ieder geval de verjaring doet ingaan 
vanaf een ander tijdstip dan die welke bepaald zijn in de van openbare orde zijnde bepa-
lingen van de artikelen 1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 en 100, eerste lid, van 
het koninklijk besluit van 17 juli 1991 en derhalve die wettelijke bepalingen schendt.

Het in het middel vermelde artikel 18, §2, van de AAV bepaalt weliswaar dat de daarin 
vermelde vervaltermijn van twee jaar ingaat vanaf het proces-verbaal van definitieve keu-
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ring van de gezamenlijke werken of na de definitieve volledige keuring van de gezamen-
lijke leveringen, maar dat die termijn pas ingaat de dag van de betaling van het saldo van 
de overheidsopdracht, wanneer die betaling plaatsvindt na de volledige voorlopige keu-
ring van de gezamenlijke werken.

Die oplossingen zijn evenwel enkel van toepassing op de in artikel 18, §2, vermelde 
vervaltermijn die, zoals de eiser uitdrukkelijk toegaf, in acht genomen was.

Voornoemd artikel 18, §2, wijkt niet af van de in het middel vermelde wettelijke bepa-
lingen betreffende de verjaring van de schuldvorderingen op de Staat of de gewesten, zo-
dat het bestreden arrest niet zonder de draagwijdte van dat artikel 18, §2, en artikel 15, §4, 
van de AAV te miskennen, de voor de aanvang van de vervaltermijn geldende oplossing 
die volgt uit het onderling verband van die artikelen kon gebruiken om de aanvang van de 
verjaringstermijn te bepalen (schending van de in de middelen vermelde artikelen 15, §4, 
en 18, §2, van de AAV en van artikel 1 van de wet van 14 juli 1976 dat genoemde artike-
len van toepassing verklaart op de eiser).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 1, eerste lid, b), van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verja-

ring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat of de provinci-
ën, zijnde het artikel 100, eerste lid, 2°, van de bij het koninklijk besluit van 17 
juli 1991 houdende coördinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, dat op 
de schuldvorderingen ten laste van de eiser van toepassing is krachtens artikel 
71, §1, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering 
van de gemeenschappen en gewesten bepaalt dat verjaard en voorgoed vervallen 
zijn ten voordele van de Staat, onverminderd de vervallenverklaringen uitgespro-
ken door andere wettelijke, reglementaire of ter zake overeengekomen bepalin-
gen, de schuldvorderingen, die, hoewel ze werden overgelegd binnen de onder 
letter a en in 1° van die artikelen bedoelde termijn, door de Ministers niet werden 
geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van het jaar waarin 
zij zijn overgelegd.

Krachtens artikel 15, §4, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 
houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de over-
heidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals het van toepassing is 
op de litigieuze opdracht, heeft de aannemer, zo de vastgestelde termijnen van 
betaling worden overschreden, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, per 
maand of per gedeelte van een maand vertraging, recht op de betaling van een in-
trest berekend naar rato van het aantal dagen vertraging en geldt het indienen van 
de regelmatig en overeenkomstig §1 en §2 opgestelde factuur als schuldvorde-
ring voor de betaling van de intrest maar heeft het geen invloed op het tijdstip 
waarop de intrest begint te lopen.

Het arrest stelt vast dat de verweerster, aannemer van de litigieuze overheids-
opdracht, "tijdig en overeenkomstig de voorgeschreven vormen [...] de nominale 
bedragen van de staten [van haar werken] heeft gevorderd" maar dat "[de eiser] 
die staten met een aanzienlijke vertraging heeft betaald, waardoor hij verwijlin-
trest verschuldigd is" en het beslist dat de betalingen van de eiser met toepassing 
van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek bij voorrang op die intrest zijn toe-



776 HOF VAN CASSATIE 12.4.07 - Nr. 181 

gerekend.
Door te beslissen dat "het onaanvaardbaar is de regels van de verjaring te wil-

len toepassen alsof het gevorderde bedrag het oorspronkelijke bedrag van de ver-
schillende facturen van de [verweerster] was, terwijl de nominale bedragen van 
die facturen als zodanig werden gevorderd, geordonnanceerd en betaald op tijd-
stippen waarop de verjaring nog niet ingetreden was ", en dat de aanvang van de 
verjaringstermijn moet worden vastgesteld op de dag waarop de toerekening uit-
eindelijk kon worden berekend, namelijk op de dag van de laatste betaling van 
de [eiser], dat is 21 december 1996", verantwoordt het arrest zijn beslissing niet 
naar recht dat, "aangezien de rechtsvordering is ingesteld op 29 december 1997, 
de vordering niet verjaard is".

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

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

12 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Gérard en Simont. 

Nr. 182

1° KAMER - 13 april 2007

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - UITSLUITINGSGROND - RITTEN EN 
WEDSTRIJDEN VOOR MOTORRIJTUIGEN - TOELATING VAN DE OVERHEID - BIJZONDERE VERZEKERING 
- BEWIJSLAST

De verzekeraar, die beweert ingevolge artikel 4, §2, W.A.M.-wet van dekking bevrijd te zijn  
wegens  het  deelnemen  van  het  motorrijtuig  aan  snelheids-,  regelmatigheids-  of  
behendigheidsritten of -wedstrijden, moet bewijzen dat het schadegeval gebeurde in de  
omstandigheden bepaald in dit artikel, en dus dat er geen schriftelijke toestemming was  
van de overheid of geen bijzondere verzekering gesloten was1.  (Art. 1315, B.W.; Artt. 4, 
§2, en 8, W.A.M.-wet 1989)

(DEXIA VERZEKERINGEN BELGIE nv T. V.)

ARREST

1 Zie: M. FONTAINE, "Déchéances, exclusions, définition du risque et charge de la preuve en droit des 
assurances (noot onder Cass., 18 jan. 2002)", R.C.J.B., 2003, p. 59 en v.
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(A.R. C.05.0399.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 maart 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
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
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 verklaart het hoger beroep van de eiseres 

tegen het tussenvonnis van 14 december 2000 en tegen het eindvonnis van 6 maart 2002 
ongegrond en bevestigt aldus de veroordeling van de eiseres om aan de verweerder L.V. 
een  provisionele  schadevergoeding  te  betalen  met  aanstelling  van  een  geneesheer-ge-
rechtsdeskundige.

Tevens veroordeelt het vonnis eiseres tot betaling van alle kosten.
Het aangevochten vonnis komt tot deze beslissingen op grond van de overweging (p. 7, 

al. 4) dat artikel 29bis van de WAM-Wet van toepassing was en de eiseres de lichamelijke 
schade diende te vergoeden die de verweerder V.S. geleden heeft ingevolge het ongeval 
van 7 september 1997, alsook op grond van volgende overwegingen:

(...)
"E.V. (...) en L.V. (...) namen (...) deel aan een GPS - wedstrijd met trialproeven op een 

'off road terrein' rond het circuit van Honville.
De wedstrijd bestaat uit een aantal behendigheidsproeven".
(...)
"(De eiseres) is van oordeel dat er uitsluiting van dekking is, omdat het ongeval voorge-

vallen is tijdens snelheid- en behendigheidswedstrijden (art. 4 en 8 WAM-Wet en artikel 
8.4° van het KB van 14 december 1992 inzake de modelovereenkomst).

Er kan volgens haar geen toepassing gemaakt worden van artikel 29bis WAM-Wet.
(...)
V.St.is van oordeel dat (de eiseres) dient aan te tonen dat de trialwedstrijd uitgesloten 

kan worden van dekking conform de WAM-wetgeving (...).
V.S. betwist dat er uitsluiting van dekking is conform de polis en WAM-wetgeving en 

betwist ook dat hij het bewijs dient te leveren van het al dan niet bestaan van de overheid-
stoelating en de bijzondere verzekering, afgesloten door de organisatoren".

en (...)
"Art. 4 van WAM-Wet voorziet dat het toegelaten is om vergoeding uit te sluiten voor 

'schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, regelmatig-
heids- of behendigheidsritten of - wedstrijden, waartoe van overheidswege verlof is ver-
leend overeenkomstig art. 8'.

Art. 8 van de WAM-Wet voorziet uitdrukkelijk dat hogervermelde wedstrijden alleen 
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mogen georganiseerd worden voorzover er een toelating is van de bevoegde overheid, 
waarbij deze overheid controleert of de organisatoren een bijzondere verzekering conform 
de WAM-Wet hebben afgesloten.

Het is wel degelijk DVV, die zich beroept op een exoneratie-clausule in haar polis, con-
form de WAM-Wet, die dient te bewijzen dat deze clausule kan ingeroepen worden (art. 
1315, lid 2, B.W.).

DVV bewijst niet dat er een toelating was van de overheid en/of er een bijzondere ver-
zekering door de organisatoren was afgesloten, zoals bepaald in art. 4 en 8 van de WAM-
Wet,  zodat  niet  voldaan  is  aan  de  toepassingsvoorwaarden  van  de  voornoemde 
uitsluiting".

Grieven
Schending van artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk 

Wetboek.
Overeenkomstig de artikelen 1315 - in het bijzonder lid 1 - van het Burgerlijk Wetboek 

en 870 van het Gerechtelijk Wetboek moet de verzekerde die jegens zijn verzekeraar het 
recht op een betaling aanvoert, niet alleen het bewijs leveren van de schade maar ook van 
de gebeurtenis die tot die schade geleid heeft, en tevens moet hij bewijzen dat het opgetre-
den risico in het contract was vastgesteld en er niet door uitgesloten was.

Overeenkomstig genoemde artikelen geldt dezelfde bewijslast voor de getroffene die op 
grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen vergoeding vordert van een WAM-ver-
zekeraar: deze getroffene moet onder andere bewijzen dat het opgetreden risico in het 
contract of de wet was vastgesteld en er niet door uitgesloten was.

Indien de WAM-polis, gebruik makend van de mogelijkheid voorzien in artikel 4 van 
de WAM-Wet van 21 november 1989, vergoeding uitsluit voor "schade die voortvloeit uit 
het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit-
ten of - wedstrijden, waartoe van overheidswege verlof is verleend overeenkomstig art. 8" 
en de WAM-verzekeraar zich op deze exoneratieclausule in zijn polis, conform de WAM-
Wet, beroept dan dient de getroffene die op grond van artikel 29bis van de WAM-Wet 
van deze WAM-verzekeraar vergoeding vordert, derhalve te bewijzen dat er geen toela-
ting was van de overheid en/of dat er geen bijzondere verzekering door de organisatoren 
was afgesloten, zoals bepaald in de artikelen 4 en 8 van de WAM-Wet.

De bewijslast van voormelde toelating en/of bijzondere verzekering rust aldus op de ge-
troffene.

Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 beslist evenwel (...) dat eiseres als WAM-
verzekeraar diende te bewijzen dat de exoneratie-clausule kon ingeroepen worden en dat 
zij niet bewees "dat er een toelating was van de overheid en/of er een bijzondere verzeke-
ring door de organisatoren was afgesloten, zoals bepaald in art. 4 en 8 van de WAM-
Wet".

Door de bewijslast op dit punt bij de eiseres te leggen, schendt het vonnis de artikelen 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek en de regels van 
de bewijslast.

(...)
Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aanspra-

kelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van toepassing vóór de wijziging er-
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van door de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de 
regeling inzake automatische vergoeding van de schade geleden door zwakke weggebrui-
kers en passagiers van motorrijtuigen.

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 verklaart het hoger beroep van de eiseres 

tegen het tussenvonnis van 14 december 2000 en tegen het eindvonnis van 6 maart 2002 
ongegrond en bevestigt aldus de veroordeling van de eiseres om aan de verweerder L.V. 
een  provisionele  schadevergoeding  te  betalen  met  aanstelling  van  een  geneesheer-ge-
rechtsdeskundige.

Tevens veroordeelt het vonnis de eiseres tot betaling van alle kosten.
Het vonnis komt tot deze beslissingen op grond van de overwegingen dat artikel 29bis 

van de WAM-Wet van toepassing is, dat eiseres de lichamelijke schade dient te vergoeden 
die verweerder V.S. geleden heeft ingevolge het ongeval van 7 september 1997 (...), dat 
E.V. "eigenaar/bestuurder" en de verweerder L.V. "co-piloot/navigator" was van het voer-
tuig Suzuki 4 x 4 dat aan de wedstrijd deelnam (...), dat de wedstrijd bestond uit een aan-
tal behendigheidsproeven één proef bestond uit het nemen van een lange schuine bocht, 
dat daarbij het voertuig begon te schuiven en dreigde te kantelen en de verweerder V.S. 
met zijn volledig bovenlichaam uit het raam ging hangen, bij wijze van contragewicht, 
doch het voertuig uiteindelijk kantelde (...), en op grond van de overweging (...):

"V.S. kan evenmin beschouwd worden als 'bestuurder' overeenkomstig art. 29 WAM-
Wet. Het begrip 'bestuurder' die uitgesloten is van de toepassing van art. 29bis WAM-
Wet, dient, zoals de eerste rechter terecht (heeft) geoordeeld, eng te worden geïnterpre-
teerd".

Grieven
Eerste onderdeel
Schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
Het aangevochten vonnis  dat de  verweerder  L.V. niet  aanziet  als "bestuurder",  ant-

woordt niet op het verzoekschrift tot hoger beroep waarin de eiseres - tot staving van haar 
stelling dat zij niet tot vergoeding gehouden was omdat de verweerder V.S. als bestuurder 
diende aanzien te worden en artikel 29bis, §2, de bestuurder uitdrukkelijk uitsloot uit de 
categorie van vergoedingsgerechtigden - laten gelden had (...):

"Dat het begrip bestuurder weliswaar restrictief dient geïnterpreteerd te worden, doch 
de criteria die men hanteert om uit te maken of iemand al dan niet de hoedanigheid van 
bestuurder heeft, variëren naargelang de concrete omstandigheden van het ongeval.

Dat in casu het ongeval plaatsvond in het kader van een trialproef op een ogenblik dat 
de voertuigen een lange bocht op een helling moesten nemen.

Dat in het magazine Captain - Jaargang 13 nummer 97-7 het onderdeel van de proef als 
volgt beschreven werd:

'Trialproef 8. Een lange bocht, dusdanig uitgezet dat de voertuigen deze in min of meer-
dere mate schuin moeten nemen. De auto van E.V.S. en L.V. is bezig met de proef. L.V. 
gaat uit  het  raam hangen als  contragewicht.  Dan gaat  het mis.  De auto kantelt  en L. 
springt uit het raam'.

Dat in de trialproefdiscipline de deelnemers precies 'captain' en 'co-piloot' worden ge-
noemd omdat zij beiden in bepaalde omstandigheden handelingen dienen uit te voeren, 
teneinde, afhankelijk van het parcours, het meesterschap over het voertuig te kunnen uit-
oefenen.

Dat in casu het voertuig slechts in de bocht de helling kon oprijden en kinetische ener-
gie kon blijven ontwikkelen, doordat co-piloot V.S. hiertoe voor het nodige contra-ge-
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wicht zorgde.
Dat bij gebreke aan dit contra-gewicht de wagen onmiddellijk zou kantelen en geen 

nuttige kinetische energie kon ontwikkelen teneinde de helling op te rijden.
Dat dit meesterschap over het voertuig en in het bijzonder de energie die het voertuig 

ontwikkelt, bepalend is om V.S. inderdaad als bestuurder van het voertuig te beschouwen.
Dat het hanteren van het stuurwiel niet doorslaggevend is om als bestuurder beschouwd 

te worden.
Dat de wetgever immers als vergoedingsgerechtigde heeft willen uitsluiten diegenen 

die het risico creëren door de kinetische kracht van het voertuig dat zij in het verkeer 
brengen (Memorie van Toelichting, Gedr. St., Senaat 1993-94, nr. 980/1, p. 33 en 34).

Dat in casu captain en co-piloot samen het verkeersrisico creëren.
Dat naar analogie in de rechtspraak als bestuurders beschouwd werden:
- een kind van 5 jaar dat toevallig de handrem van een voertuig had losgekoppeld (Rb. 

Verviers, 1 oktober 1986, R.G.A.R., 1986, nr. 11419);
- de bromfietser die pedaleert om de motor te doen starten (Cass. Fr., 28 april 1986, 

aangehaald door Lambert-Faivre Y., Le droit du dommage corporel: systèmes d'indemni-
sation, Paris, Dalloz, 1993, p. 440).

Dat (de verweerder V.S.) inderdaad op het ogenblik dat het voertuig kantelde net uit dit 
voertuig gesprongen was.

Dat echter vaststaat dat hij op het ogenblik van het ongeval nog steeds de invloed on-
dervond van de kinetische energie van de wagen en hij dus nog niet de hoedanigheid van 
bestuurder verloren had, (vgl. met Cass. Fr., 11 januari 1995, J.C.P., IV, nr. 623: Een 
bromfietser was zijn evenwicht verloren en over het vochtige wegdek aangegleden tegen 
een rijdend voertuig. Het Franse Hof van Cassatie oordeelde dat hij bestuurder was geble-
ven aangezien hij al glijdend tegen het voertuig terecht gekomen was en dus op het ogen-
blik van het ongeval nog de invloed ondervond van de kinetische energie van zijn brom-
fiets.).

Dat derhalve vaststaat dat V.S. geen vergoedingsgerechtigde is in de zin van artikel 29-
bis WAM-Wet".

Het aangevochten vonnis laat na te ontkennen of te bevestigen, enerzijds, dat degene 
die in een trialproef handelingen uitvoerde om het meesterschap over het voertuig te kun-
nen uitoefenen, en i.h.b. om het voertuig de nodige kinetische energie te laten ontwikke-
len diende beschouwd te worden als "bestuurder", en, anderzijds dat de wagen in kwestie 
bij gebreke aan het contra-gewicht van de verweerder V.S. die met zijn bovenlichaam uit 
het raam hing, onmiddellijk zou gekanteld zijn en geen nuttige kinetische energie zou 
kunnen ontwikkelen hebben.

Bij gebrek aan antwoord op hoger geciteerd middel uit het verzoekschrift tot hoger be-
roep van de eiseres is het vonnis niet regelmatig gemotiveerd en schendt het artikel 149 
van de gecoördineerde Grondwet.

Tweede onderdeel
Schending van artikel 29bis, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-

plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals dat artikel van kracht 
was voor de wijzing ervan door de wet van 19 januari 2001 tot wijziging van diverse be-
palingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade geleden 
door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen.

Voormeld artikel 29bis, §2, zoals van kracht vóór de wijziging ervan bij voormelde wet 
van 19 januari 2001, bepaalt dat de bestuurder van een motorrijtuig en zijn rechthebben-
den zich niet kunnen beroepen op de bepalingen van artikel 29bis van de WAM-Wet.



Nr. 182 - 13.4.07 HOF VAN CASSATIE 781 

Als "bestuurder" in de zin van genoemd artikel 29bis, §2 dient beschouwd te worden 
diegenen die in de concrete feitelijke omstandigheden door bepaalde handelingen uit te 
voeren meesterschap over het motorrijtuig kan uitoefenen en door wie het motorrijtuig ki-
netisch energie kan ontwikkelen.

Het aangevochten vonnis van 9 maart 2005 kon bijgevolg op grond van de vaststellin-
gen  dat  de  verweerder  V.S.  als  "co-piloot"/navigator  met  het  voertuig  Suzuki  4  x  4 
deel(nam) aan een GPS-wedstrijd met trialproeven op een 'off road terrein' rond het circuit 
van Honville (p. 3, vierde laatste alinea), dat hij met zijn volledig bovenlichaam uit het 
raam ging hangen "bij wijze van contra-gewicht" (...) en dat "hij hoopte een situatie, die 
volledig uit de hand dreigde te lopen, recht te zetten" (...), niet wettig beslissen (...) dat 
verweerder V.S. niet kon beschouwd worden als "bestuurder" in de zin van artikel 29bis, 
zonder dat het vonnis tevens vaststelde dat de verweerder in de trialproef geen meester-
schap uitoefende over het voertuig en dat het niet door het toedoen van verweerder was 
dat het voertuig kinetische energie kon ontwikkelen.

Het vonnis is derhalve niet wettelijk verantwoord en schendt artikel 29bis, §2 van de 
wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inza-
ke motorrijtuigen, zoals dat artikel van kracht was voor de wijzing ervan door de wet van 
19 januari 2001 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake auto-
matische vergoeding van de schade geleden door zwakke weggebruikers en passagiers 
van motorrijtuigen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt, in zijn eerste lid, dat de-

gene die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet be-
wijzen, en in zijn tweede lid, dat degene die beweert bevrijd te zijn het bewijs 
moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbinte-
nis heeft teweeggebracht.

Artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek concretiseert die regel voor het ge-
ding.

2. Ingevolge artikel 4, §2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 
verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake motorrijtuigen  (hierna  WAM-
Wet) is het de WAM-verzekeraar toegelaten om vergoeding uit te sluiten voor 
schade die voortvloeit uit het deelnemen van het motorrijtuig aan snelheids-, re-
gelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden, waartoe van overheidswe-
ge verlof is verleend overeenkomstig artikel 8 van de WAM-Wet Krachtens deze 
laatste  bepaling mogen deze ritten of  wedstrijden voor  motorrijtuigen slechts 
worden georganiseerd met schriftelijke toestemming van de bevoegde overheid, 
die moet vaststellen dat er een bijzondere verzekering conform de WAM werd 
afgesloten.

De verzekeraar, die beweert ingevolge voornoemd artikel 4, §2, van dekking 
bevrijd te zijn, moet ingevolge artikel 1315, tweede lid, van het Burgerlijk Wet-
boek, bewijzen dat het schadegeval gebeurde in de omstandigheden bepaald in 
dit artikel 4, §2, en dus dat er geen schriftelijke toestemming was van de over-
heid of geen bijzondere verzekering gesloten was.

3.  De appelrechters konden derhalve zonder schending van de aangevoerde 
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wetsbepalingen beslissen dat  "niet  voldaan is  aan de toepassingsvoorwaarden 
van de voornoemde uitsluiting" na te hebben geoordeeld dat "(de eiseres) (niet) 
bewijst dat er een toelating was van de overheid en/of er een bijzondere verzeke-
ring door de organisatoren was afgesloten, zoals bepaald in art. 4 en 8 van de 
WAM-Wet".

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Door te overwegen dat "in de toenmalige wettekst van art. 29bis WAM-Wet 

werd gesproken over verkeersongevallen in het algemeen. Er werd geen onder-
scheid gemaakt tussen ongevallen op de openbare weg of privé-terreinen. Onge-
vallen op privé-terreinen werden ook niet uitdrukkelijk uitgesloten door het toen 
geldend art. 29bis WAM-Wet", verwerpen en beantwoorden de appelrechters het 
in het onderdeel bedoelde verweer.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
5. Een verkeersongeval in de zin van artikel 29bis WAM-Wet zoals zij van 

toepassing was na de wijziging bij wet van 13 april 1995 en voor de wijziging bij 
wet van 19 juni 2001, is het ongeval dat zich voordoet op de openbare weg en op 
de terreinen, zij het privé, die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor 
een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen.

Krachtens die bepaling kan de wet ook toepasselijk zijn op ongevallen die zich 
voordoen op privé-terreinen mits zij toegankelijk zijn voor een aantal personen 
die het recht hebben erop te komen. 

Het onderdeel dat er algemeen van uitgaat dat de vergoedingsregeling voor-
zien in artikel 29bis niet van toepassing is op verkeersongevallen op privé-terrei-
nen, faalt derhalve naar recht.

Derde middel
Eerste onderdeel
6. De appelrechters overwegen dat "(de verweerder) evenmin (kan) beschouwd 

worden als 'bestuurder' overeenkomstig art. 29bis WAM-Wet. Het begrip 'be-
stuurder', die uitgesloten is van de toepassing van art. 29bis WAM-Wet, dient, 
zoals de eerste rechter terecht heeft geoordeeld, eng te worden geïnterpreteerd" 
en voorts met overname van de redenen van het beroepen vonnis dat "(h)et feit 
dat (de verweerder) als passagier uit het raampje hing (...) niet (maakte) dat hij 
op enigerlei wijze een invloed kon uitoefenen op het 'besturen' van het voertuig".

7. Zij geven aldus de feitelijke gegevens aan waarop zij hun beslissing laten 
steunen, verwerpen zodoende de door de eiseres bij conclusie aangevoerde daar-
mee strijdige en andere feitelijke gegevens en beantwoorden mitsdien haar con-
clusie.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
8. Artikel 29bis WAM-Wet regelt in het algemeen belang en onder de daarin 
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bepaalde voorwaarden, de vergoeding van de schade, voortvloeiend uit lichame-
lijke letsels of het overlijden veroorzaakt aan bepaalde slachtoffers van wegver-
keersongevallen waarin een motorrijtuig is betrokken, of aan de rechthebbenden 
van dergelijke slachtoffers, met uitzondering van de bestuurder van elk van de 
betrokken motorrijtuigen.

Onder het begrip bestuurder moet verstaan worden, zoals beslist door het Be-
nelux-Gerechtshof in het arrest A/93/5 van 8 december 1994, r.o. 17, hij die het 
voertuig werkelijk en zelfstandig bestuurt en aldus in feite verantwoordelijk is 
voor het sturen.

9. De appelrechters die in feite vaststellen dat de verweerder op geen enkele 
wijze een invloed kon uitoefenen op het besturen van het voertuig, konden der-
halve zonder schending van de aangevoerde wetsbepaling beslissen dat de ver-
weerder geen bestuurder was in de zin van artikel 29bis WAM-Wet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Boes, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-
generaal met opdracht – Advocaten: mrs. De Gryse en Wouters.

Nr. 183

1° KAMER - 13 april 2007

1º HUWELIJK - AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND - WEIGERING - 
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - AARD - SCHIJNHUWELIJK

2º HUWELIJK - AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND - WEIGERING - BEROEP BIJ DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - OMVANG - 
VERMEEND SCHIJNHUWELIJK - NIEUWE FEITELIJKE GEGEVENS

1º  De  wet  verleent  aan  de  ambtenaar  van  de  burgerlijke  stand  geen  discretionaire  
beoordelingsbevoegdheid  met  betrekking  tot  de  voorwaarden  waaronder  hij  kan  
weigeren een huwelijk te voltrekken, zoals bij de vaststelling dat het een schijnhuwelijk  
is1. (Art. 167, eerste lid, B.W.)

2º De rechter die kennis neemt van een beroep tegen de weigering van de ambtenaar van 
de burgerlijke stand om een huwelijk te voltrekken dient zijn controle niet te beperken tot  
de wettigheid van die beslissing maar oefent zijn rechtsmacht daarover volledig uit en  
dient  daartoe,  in  voorkomend  geval,  te  beoordelen,  aan  de  hand  van  alle  hem 

1 Zie:  A.  MAST,  J.  DUJARDIN,  M.  VAN DAMME en  J.  VANDE LANOTTE,  Overzicht  van  het  Belgisch 
administratief recht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr 745; T. WUYTS, "De bevoegde ambtenaar van de 
burgerlijke stand tot huwelijksvoltrekking en de beoordeling door de hoven en rechtbanken van een 
weigering tot huwelijksvoltrekking" (noot onder Antwerpen, 5 jan. 2005 en Brussel, 13 jan. 2005), 
E.J., 2005, 169.
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voorgelegde  feitelijke  gegevens,  of  het  voorgenomen  huwelijk  geen  schijnhuwelijk  is;  
daarbij  kan  hij  ook  rekening  houden  met  feitelijke  gegevens  die  dateren  van  na  de 
weigeringsbeslissing of die pas na die beslissing bekend werden2 (1). (1) Zie: Brussel, 24 
juni 2004, NjW, 2005, 134, noot G.Y.; Brussel, 13 jan. 2005, J.T., 2005, 327, noot D.  
STERCKX; Gent, 12 feb. 2004, NjW, 2004, 1390, noot G.Y.; Luik, 4 okt. 2005, J.T., 2005, 
740;  Luik,  15  nov.  2005,  J.T.,  2006,  10;  T.  WUYTS,  l.c.,  169.  De  rechtsleer  in  het 
algemeen beschouwt dat de beoordelingsbevoegdheid van de rechter niet beperkt is tot  
een  marginale  toetsing.  Zie  V.  DELIE  en  F.  MOEYKENS,  "Verhouding  
beslissingsbevoegdheid ambtenaar burgerlijke stand - voorzitter zetelend zoals in kort  
geding", (noot onder Vz. Rb. Gent, 30 juni 2004), T.G.R., 2004, 189; D. STERCKX, "Le  
mariage refusé ou l'ère de soupçon", (noot onder Brussel, 13 jan. 2005), J.T., 2005, 329-
330. (Art. 167, zesde lid, B.W.)

(AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND VAN DE STAD GENT T. M. e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0334.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters 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 33, tweede lid, 37,40, 144, 145 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 146bis (zoals gewijzigd door artikel 12 van de Wet van 4 mei 1999) en 

167 van het Burgerlijk Wetboek (zoals gewijzigd door artikel 10 van de Wet van 26 de-
cember 1891, door artikel 15 van de Wet van 4 mei 1999 en door artikel 2 van de Wet van 
1 maart 2000);

- het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.
Aangevochten beslissingen
"Artikel 167 B.W. geeft aan (de eiser) de bevoegdheid de voltrekking van het huwelijk 

te weigeren wanneer blijkt dat de voltrekking in strijd is met de beginselen van de open-
bare orde.

De vraag, die zich stelt, is of (de verweerders) de wil hebben om een doelgebonden le-
vensgemeenschap aan te gaan.

Om tot een schijnhuwelijk te besluiten dienen gewichtige en eenduidige elementen aan-
wezig te zijn, die laten vermoeden dat (de verweerders), of minstens één van hen, andere 
oogmerken hebben dan het vormen van een levensgemeenschap.

Dit is hier niet het geval.

2 Zie: Brussel, 24 juni 2004, NjW, 2005, 134, noot G.Y.; Brussel, 13 jan. 2005, J.T., 2005, 327, noot 
D. STERCKX; Gent, 12 feb. 2004,  NjW, 2004, 1390, noot G.Y.; Luik, 4 okt. 2005,  J.T., 2005, 740; 
Luik, 15 nov. 2005, J.T., 2006, 10; T. WUYTS, l.c., 169. De rechtsleer in het algemeen beschouwt dat 
de beoordelingsbevoegdheid van de rechter niet beperkt is tot een marginale toetsing. Zie V. DELIE en 
F. MOEYKENS, "Verhouding beslissingsbevoegdheid ambtenaar burgerlijke stand - voorzitter zetelend 
zoals in kort geding", (noot onder Vz. Rb. Gent, 30 juni 2004), T.G.R., 2004, 189; D. STERCKX, "Le 
mariage refusé ou l'ère de soupçon", (noot onder Brussel, 13 jan. 2005), J.T., 2005, 329-330
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Het is zo dat (de eiser) slechts heeft kunnen rekening houden met die elementen, die op 
het ogenblik van zijn beslissing bekend waren.

Het blijkt evenwel dat het Openbaar Ministerie bij schrijven van 16 april 2004 liet we-
ten dat volgens hem de tegenstrijdigheden, die terug te vinden waren in de verklaringen 
van (de verweerders) op zich onvoldoende waren om te besluiten tot een schijnhuwelijk 
(zie advies van 20 september 2004 O.M., gegeven voor de eerste rechter).

Dit schrijven zelf wordt evenwel niet overgelegd.
Het hof dient bij het nemen van zijn beslissing rekening te houden met alle thans ge-

kende elementen.
(De verweerders) leerden elkaar kennen in november 2002 in de dancing Scotch Inn. 

Zij maakten dan verdere afspraken en leerden elkaar beter kennen.
In januari februari 2003 is eerste (verweerder) dan vertrokken naar Spanje, waar hij een 

woonplaats heeft. Aanvankelijk woonde hij in Barcelona, later in Gerona.
Hij zou gewerkt hebben in de publiciteitssector via interimbureau's.
De eerste (verweerder) heeft een Spaanse verblijfsvergunning geldig tot 5 juni 2006.
Begin juli 2003, voor de Gentse feesten, is eerste (verweerder) dan terug naar België 

gekomen.
In die tussenperiode zijn (de verweerders) via kaartjes, brieven en telefoons met elkaar 

in contact gebleven.
Toen de eerste (verweerder) in juli 2003 terug naar België kwam, verbleef hij nu eens 

bij tweede (verweerster), dan weer bij vrienden.
In november 2003 werd hun relatie dan ingezegend door de immam, waarna (de ver-

weerders) definitief zijn gaan samenwonen en op heden nog steeds samenwonen. (De ver-
weerders) wensen nog steeds in het huwelijk te treden.

(De verweerders) wonen intussen reeds twee jaar samen en kennen elkaar reeds drie 
jaar. Diverse buren en vrienden bevestigen niet alleen dit samenwonen, maar ook het feit 
dat (de verweerders) een werkelijk gezin vormen.

Het samenwonen van (de verweerders) te Gent, (...) werd ook op 25 maart 2004 vastge-
steld door de politie Gent.

De eerste (verweerder) leert thans ook Nederlands.
Het is juist dat het geplande huwelijk mogelijks een oplossing biedt voor de verdere 

verblijfsvergunning van eerste (verweerder).
Er mag evenwel niet uit het oog verloren worden dat de eerste (verweerder) in Spanje 

over een geldige verblijfsvergunning beschikt.
De voorliggende gegevens tonen verder ook met voldoende zekerheid aan dat het beko-

men van een verdere verblijfsvergunning niet 'de' reden is van het geplande huwelijk, ook 
niet voor de eerste (verweerder).

(De verweerders) blijken wel degelijk de bedoeling te hebben een gezin te vormen, sa-
men een doelgebonden levensgemeenschap aan te gaan, samen een toekomst te willen uit-
bouwen.

De verschillen in hun verklaringen aan de verbalisanten en bepaalde onwetendheden 
over elkaar en het leeftijdsverschil vormen geen gewichtige overeenstemmende vermoe-
dens, die wijzen op een schijnhuwelijk.

Zoals reeds gezegd kennen (de verweerders) elkaar nu reeds 3 jaar en wonen zij reeds 2 
jaar samen.

De eerste rechter wordt in zijn beslissing gevolgd" (...).
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Grieven
1.1. Met de invoeging van artikel 146bis in het Burgerlijk Wetboek voegde de Wet van 

4 mei 1999 een nieuwe voorwaarde toe om een huwelijk te kunnen aangaan.
Dit artikel stelt dat "er (...) geen huwelijk (is) wanneer, ondanks de gegeven formele 

toestemmingen tot het huwelijk, uit het geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie 
van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand brengen van 
een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een verblijfsrechter-
lijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde".

Voortaan kan het huwelijk van de huwelijkskandidaten waarvan één van hen een ver-
blijfrechterlijk voordeel nastreeft alleen aan de kwalificatie van schijnhuwelijk ontsnap-
pen indien beide huwelijkskandidaten tegelijk ook een duurzame levensgemeenschap beo-
gen: zodra immers "blijkt dat de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk 
niet is gericht op het tot stand brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel 
op het bekomen van een verblijfsrechterlijk voordeel dat is verbonden aan de staat van ge-
huwde", is er sprake van een schijnhuwelijk.

Essentieel is dus het bestaan van een wil tot samenwoning in hoofde van beide kandida-
ten: wanneer de ambtenaar van de burgerlijke stand het bestaan van dergelijke wil tot sa-
menwoning vaststelt kan er van schijnhuwelijk geen sprake meer zijn.

1.2. In harmonie met artikel 146bis van het Burgerlijk Wetboek geeft artikel 167, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek dan ook voortaan aan de ambtenaar van de burgerlijke 
stand de mogelijkheid om te weigeren een voorgenomen huwelijk te voltrekken "wanneer 
blijkt dat niet is voldaan aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk 
te mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de begin-
selen van de openbare orde" dus ook wanneer deze ambtenaar de mening is toegedaan dat 
"de intentie van minstens één van de echtgenoten kennelijk niet is gericht op het tot stand 
brengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het bekomen van een ver-
blijfsrechterlijk voordeel dat is verbonden aan de staat van gehuwde".

Het tweede lid van voormeld artikel geeft aan de ambtenaar van de burgerlijke stand de 
mogelijkheid om "indien er een ernstig vermoeden bestaat dat niet is voldaan aan de in het 
vorige lid gestelde voorwaarden (...) de voltrekking van het huwelijk uit (te) stellen, na 
eventueel het advies van de procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement 
waarin de verzoekers voornemens zijn te huwen te hebben ingewonnen, gedurende ten 
hoogste twee maanden vanaf de door belanghebbende partijen vooropgestelde huwelijks-
datum, teneinde bijkomend onderzoek te verrichten".

Overeenkomstig het vierde lid van dit artikel brengt de ambtenaar "in geval van een 
weigering (...) zijn met redenen omklede beslissing zonder verwijl ter kennis van de be-
langhebbende partijen" en "tezelfdertijd wordt een afschrift hiervan, samen met een kopie 
van alle nuttige documenten, overgezonden aan de procureur des Konings van het gerech-
telijk arrondissement waarin de weigering plaatsvond".

Krachtens het laatste lid van artikel 167 van het Burgerlijk Wetboek kan "tegen de wei-
gering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te voltrekken, (...) 
door belanghebbende partijen binnen de maand (na de kennisgeving van zijn beslissing) 
beroep worden aangetekend bij de rechtbank van eerste aanleg".

2. Aangaande dit "beroep" waarvan sprake in artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek, rijst de vraag of de controle door de rechter zich beperkt tot een wettigheidcon-
trole van de bestreden beslissing dan wel of de tussenkomst van de rechter moet gezien 
worden als een ruimer jurisdictioneel beroep.

Beperkt men het "beroep" ex artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek tot een 
wettigheidonderzoek dan zal het al dan niet bestaan van een dergelijke wil tot samenwo-
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ning op het ogenblik van de beslissing van de ambtenaar dienen nagegaan te worden door 
de rechter.

Is er, integendeel, sprake van een jurisdictionele controle dan zal het al dan niet bestaan 
van de wil tot samenwoning door de rechter eveneens op het ogenblik van diens beoorde-
ling in aanmerking kunnen worden genomen ten einde te appreciëren of er in hoofde van 
de huwelijkskandidaten een wil tot samenwonen voorhanden is.

2.1. Betoogd wordt dat artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek de weige-
ringsbeslissing aan het administratief contentieux onttrekt door uitdrukkelijk te bepalen 
dat tegen een dergelijke beslissing een "beroep" openstaat bij de rechtbank van eerste aan-
leg.

2.1.1. Er anders over oordelen zou erop neerkomen elk nut te ontnemen aan de preven-
tieve rol die de Wet van 4 mei 1999 aan de ambtenaar van de burgerlijke stand geeft: im-
mers, alsdan zou de rechter, in het licht van de door de partijen aangebrachte feitelijke 
elementen die zich sedert het nemen van de weigeringsbeslissing door deze ambtenaar 
hebben voorgedaan, de beslissing van deze laatste bijna altijd terzijde kunnen schuiven 
louter op grond van de vaststelling dat de partijen sedert de weigeringsbeslissing verder 
hebben samengewoond.

2.1.2. Overigens is de weigeringbeslissing vanwege de ambtenaar van de burgerlijke 
stand,  uit  zijn  aard  zelve een  administratieve  rechtshandeling  van een  administratieve 
overheid die normaal dient te worden aangevochten, via een annulatieberoep,  voor de 
Raad van State.

Het feit dat de wetgever het beroep tegen deze beslissing aan het administratief conten-
tieux onttrekt, wijzigt niets aan de (administratieve) aard van de weigeringbeslissing. Het 
blijft  immers  een  administratieve  rechtshandeling  genomen  door  een  administratieve 
overheid. Gelet op het grondwettelijke beginsel van de scheiding der machten, vermag de 
rechterlijke macht zich niet in de plaats te stellen van de overheid door de opportuniteit 
van die beslissing te beoordelen.

2.1.3. Artikel 587, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek bevestigt de stelling van de wettig-
heidcontrole door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevoegd te maken 
"over de beroepen (en niet de rechten) bedoeld in de artikelen 63, §4, laatste lid, en 167, 
laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek" en daarbij te preciseren dat de voorzitter de zaak 
behandelt zoals in kort geding.

3. Het aangevochten arrest beslist echter dat "het hof (...) bij het nemen van zijn beslis-
sing rekening (dient) te houden met alle thans gekende elementen".

Daardoor opteert het aangevochten arrest, op onomwonden wijze, voor de jurisdictione-
le benadering van het "beroep" waarvan sprake in artikel 167, laatste lid, van het Burger-
lijk Wetboek.

4. Door in het raam van het door artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek ge-
geven mogelijkheid van beroep voor  de rechter  tegen de weigeringsbeslissing van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand, alle feitelijke elementen in aanmerking te nemen, ook 
deze die dateren van ná de beroepen weigeringsbeslissing, schendt het aangevochten ar-
rest de artikelen 33, tweede lid, 37,40, 144, 145 en 159 van de Grondwet, 146bis en 167 
van het Burgerlijk Wetboek en 587, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek alsmede het alge-
meen rechtsbeginsel van de scheiding der machten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 167, eerste lid,  van het  Burgerlijk Wetboek weigert de 

ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk te voltrekken wanneer blijkt dat 
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niet voldaan is aan de hoedanigheden en voorwaarden vereist om een huwelijk te 
mogen aangaan, of indien hij van oordeel is dat de voltrekking in strijd is met de 
beginselen van openbare orde.

Op grond van de hem in deze bepaling toegekende bevoegdheid dient de be-
doelde ambtenaar de voltrekking van het huwelijk te weigeren indien hij vaststelt 
dat het voorgenomen huwelijk een schijnhuwelijk is als bedoeld in artikel 146bis 
van het Burgerlijk Wetboek, dit wil zeggen wanneer, ondanks de gegeven forme-
le toestemmingen tot het huwelijk, uit een geheel van omstandigheden blijkt dat 
de intentie van minstens een van de echtgenoten kennelijk niet gericht is op het 
totstandbrengen van een duurzame levensgemeenschap, maar enkel op het ver-
krijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat is verbonden aan de staat van ge-
huwde.

2. Artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat tegen de 
weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om het huwelijk te vol-
trekken, door de belanghebbende partijen binnen de maand na de kennisgeving 
van zijn beslissing beroep kan worden aangetekend bij de rechtbank van eerste 
aanleg.

Overeenkomstig artikel 587, eerste lid, 9°, van het Gerechtelijk Wetboek doet 
de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg uitspraak, zoals in kort geding, 
over de beroepen bedoeld in artikel 167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

3. Wanneer de ambtenaar beslist, met toepassing van artikel 167, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, de voltrekking van het huwelijk te weigeren omdat 
het naar zijn oordeel om een schijnhuwelijk gaat, en de huwelijkskandidaten die 
beslissing betwisten, ontstaat tussen de ambtenaar en de huwelijkskandidaten een 
geschil over het recht van de betrokkenen om een huwelijk aan te gaan.

4. Het recht om een huwelijk aan te gaan is een fundamenteel recht, gewaar-
borgd door artikel 12 EVRM. Het is erkend door artikel 143 van het Burgerlijk 
Wetboek. De voorwaarden en hoedanigheden om een huwelijk te mogen aan-
gaan en de daarbij horende formaliteiten betreffende de voltrekking van het hu-
welijk zijn nauwkeurig geregeld in de artikelen 144 en volgende van het Burger-
lijk Wetboek.

Artikel 167, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, verleent aan de ambtenaar 
van de burgerlijke stand geen discretionaire beoordelingsbevoegdheid met be-
trekking tot de voorwaarden waaronder de voltrekking van het huwelijk kan wor-
den geweigerd.

5. Gelet op de aard van het recht om een huwelijk aan te gaan en op het gebon-
den karakter van de bevoegdheid van de ambtenaar van de burgerlijke stand, is 
het toezicht door de rechter die kennis neemt van het beroep bedoeld in artikel 
167, laatste lid, van het Burgerlijk Wetboek, niet beperkt tot een controle op de 
wettigheid van de weigeringsbeslissing van de ambtenaar, maar oefent de rechter 
zijn rechtmacht over die beslissing volledig uit. Alles wat tot de beoordelingsbe-
voegdheid van de ambtenaar behoort, wordt onderworpen aan het toezicht van de 
rechter, mits het recht van verdediging geëerbiedigd wordt.

De rechter moet bijgevolg uitspraak doen over het recht van de betrokkenen 
om een huwelijk aan te gaan en te laten voltrekken door de ambtenaar van de 
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burgerlijke stand en dient daartoe, in voorkomend geval, te beoordelen aan de 
hand van alle hem voorgelegde feitelijke gegevens, of het voorgenomen huwelijk 
geen schijnhuwelijk is. Daarbij kan hij ook rekening houden met feitelijke gege-
vens die dateren van na de weigeringsbeslissing of die pas na die beslissing be-
kend werden.

6. Het middel, dat uitgaat van het tegendeel, berust op een verkeerde rechtsop-
vatting en faalt derhalve naar recht.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advo-
caat-generaal met opdracht– Advocaten: mrs. Lefebvre en Verbist.

Nr. 184

1° KAMER - 13 april 2007

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
BEOORDELING VAN DE ONDERHOUDSBIJDRAGE - DEFINITIEF GEWORDEN ECHTSCHEIDINGSVONNIS - 
FOUT VAN DE ECHTGENOOT - GEVOLG

2º LEVENSONDERHOUD - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - 
UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - DEFINITIEF GEWORDEN ECHTSCHEIDINGSVONNIS - FOUT VAN 
DE ECHTGENOOT - OVERSPEL - GEVOLG

1º en 2° Indien een definitief geworden echtscheidingsvonnis bestaat op grond van een  
fout, zoals het overspel, van de echtgenoot die in het raam van de procedure bedoeld in  
artikel  1280  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  een  onderhoudsbijdrage  vordert,  mag  de 
voorzitter  van  de  rechtbank  bij  het  beoordelen  van de onderhoudsbijdrage,  rekening  
houden met deze fout die reeds vaststaat, en meteen ook het einde van de hulp- en 
bijstandsverplichting tot gevolg heeft; daarbij doet hij niet aan schuldcompensatie1.  (Art. 
1280, Ger.W.)

(M. T. D.)

ARREST

(A.R. C.06.0455.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 22 dec. 2006, AR C.06.0098.N, nr.672.
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Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 213, 221, 229 en 231 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 9, 569, 1°, 602, eerste lid, 2°, 1278, eerste lid, en 1280, eerste en zesde 

lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest doet, na eiseres' hoger beroep en het incidenteel beroep van de ver-

weerders toelaatbaar te hebben verklaard, de bestreden beschikking van de Voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent van 6 november 2003 teniet in zoverre de eerste 
rechter heeft beslist over de door de eiseres gevorderde persoonlijke onderhoudsuitkering 
vanaf 8 juli 2003, en opnieuw beslissend, zegt dat de eiseres vanaf 8 juli 2003 geen aan-
spraak kan maken op welkdanige persoonlijke onderhoudsuitkering, en verstaat dat de ei-
seres vanaf deze datum, evenmin als een onderhoudsbijdrage in natura, nog gerechtigd is 
om gratis te verblijven in de gezinswoning, en verwerpt aldus ook impliciet, doch zeker, 
het hoger beroep van de eiseres in zoverre dit ertoe strekte een hoger persoonlijk onder-
houdsgeld te bekomen voor wat betreft de periode vanaf 8 juli 2003, en dit op volgende 
gronden:

"Bij de bestreden beschikking werden de hoofd- en tegenvordering ontvankelijk en on-
der meer als volgt gegrond verklaart".

1. De plicht tot samenwonen werd geschorst.
(...)
3. (De verweerder) werd veroordeeld tot betaling aan (de eiseres) van een geïndexeerde 

maandelijkse onderhoudsbijdrage van 275 euro per kind en van een geïndexeerde maan-
delijkse onderhoudsuitkering van 400 euro voor haarzelf, vooruit en ten huize van (de ei-
seres) te voldoen vanaf 1 juni 2003. Aan (de eiseres) werd een ontvangstmachtiging toe-
gekend.

Bepaald werd dat (de eiseres), naast  het hiervoor bepaalde onderhoudsgeld van 400 
euro voor haarzelf, tevens gerechtigd is op de gratis bewoning van de gezinswoonst, het-
geen als een onderhoudsbijdrage in natura dient te worden beschouwd.

4. 
(...)
(De eiseres) kan zich niet verzoenen met de bestreden beschikking voor zover de eerste 

rechter heeft beslist over de haar toegekende persoonlijke onderhoudsuitkering en over de 
kosten.

In haar op 1 december 2005 ter griffie neergelegde syntheseconclusies vordert (de eise-
res) (...) de hierna vermelde hervorming van de bestreden beschikking als volgt:

(...)
c. de veroordeling van (de verweerder) tot het betalen van een bijdrage in de lasten van 

het huwelijk ten bedrage van 5.000 euro per maand, wat in het bijzonder een maandelijkse 
onderhoudsbijdrage inhoudt voor elk van de drie kinderen van 1.250 euro en een persoon-
lijke onderhoudsbijdrage voor (de eiseres) van 1.250 euro;

(...)
Bij zijn op 5 januari 2006 ter griffie neergelegde syntheseconclusies besluit (de ver-

weerder) uiteindelijk als volgt:
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- op het principaal hoger beroep van (de eiseres): tot de afwijzing ervan als ongegrond;
- op zijn als volgt beperkt incidenteel beroep:
(...)
d. nopens de persoonlijke onderhoudsbijdrage voor (de eiseres).
(De verweerder) vordert de afschaffing van de persoonlijke onderhoudsuitkering voor 

(de eiseres) met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2003, minstens met ingang van 1 
maart 2004, en haar veroordeling om de onterecht ontvangen onderhoudsuitkeringen terug 
te betalen.

Tevens vordert (de verweerder) de afschaffing van het voordeel van (de eiseres) om 
gratis te mogen verblijven in de gezinswoning sinds de dagvaarding tot echtscheiding.

(...)
Op de openbare terechtzitting van 9 februari 2006 verklaarden de raadslieden van de 

partijen het erover eens te zijn dat de echtscheiding tussen hun cliënten (bij vonnis van 19 
februari 2004 bevestigd bij arrest van 30 juni 2005 van dit hof en kamer) inmiddels defi-
nitief is geworden en op 6 december 2005 werd overgeschreven in de registers van de 
burgerlijke stand te Gent. Dienaangaande worden er stavingstukken in het dossier van (de 
verweerder) overgelegd.

(...)
Bespreking
(...)
2. Bij definitief geworden arrest van dit hof en deze kamer van 30 juni 2005 werd het 

bestreden vonnis van de vijfde kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent beves-
tigd, waarbij onder meer op hoofdvordering tot echtscheiding van (de verweerder),  de 
echtscheiding werd uitgesproken lastens (de eiseres) op grond van overspel met een zeke-
re A.G., vastgesteld op 8 juli 2003 bij proces-verbaal van gerechtsdeurwaarder G.D. uit 
Gent.

Principieel komt het de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, zetelend in kort 
geding overeenkomstig art. 1280 Ger. W., en in hoger beroep, het hof van beroep, niet toe 
om zich rechtstreeks of onrechtstreeks uit te spreken over de ontvankelijkheid en de ge-
grondheid van de echtscheidingsvordering(en) gesteld door de partijen.

Deze traditionele verbodsregel is vooral gesteund op de overweging dat het uitsluitend 
aan de echtscheidingsrechter toekomt om de grond van het geschil tussen de echtgenoten 
te beoordelen. De kortgedingrechter wordt aldus eenvoudig verboden te prejugeren.

Nochtans bestaat dit gevaar van prejugeren niet wanneer de kortgedingrechter, en in 
hoger beroep het hof van beroep, over de vordering tot het bekomen, het afschaffen of het 
wijzigen van een persoonlijke onderhoudsuitkering voor één der echtgenoten slechts uit-
spraak moet doen nadat de echtscheiding reeds bij een in kracht van gewijsde getreden 
vonnis of arrest is uitgesproken ten nadele van degene die onderhoudsgeld vordert.

In dat geval is het aan de kortgedingrechter, en in hoger beroep het hof van beroep, wel 
degelijk toegelaten bij zijn beslissing met betrekking tot de persoonlijke onderhoudsuitke-
ring rekening te houden met de eventuele fout in hoofde van de onderhoudsgerechtigde.

De onderhoudgerechtigde zal derhalve geen aanspraak meer kunnen maken op een per-
soonlijke onderhoudsuitkering vanaf de datum van vaststelling van de fout, eens die fout 
is vastgelegd bij een in kracht van gewijsde getreden echtscheidingsuitspraak.

Te dezen werd het overspel van (de eiseres) op 8 juli 2003 vastgesteld door een ge-
rechtsdeurwaarder daartoe gemachtigd.

De  door  de  bestreden  beschikking  aan  (de  eiseres)  toegekende  persoonlijke  onder-
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houdsuitkering dient dan ook retroactief te worden afgeschaft tot die datum.
Vanaf 8 juli 2003 kan (de eiseres) aldus geen aanspraak meer maken op een persoonlij-

ke onderhoudsuitkering lastens (de verweerder).
Daarenboven is (de eiseres) vanaf diezelfde datum evenmin gerechtigd om, desgeval-

lend als een onderhoudsbijdrage in natura, gratis te verblijven in de gezinswoning.
Het huidig arrest vormt van rechtswege de titel op grond waarvan (de verweerder) de 

sinds 8 juli 2003 onverschuldigd betaald persoonlijke onderhoudsuitkeringen voor (de ei-
seres) kan terugvorderen. Zijn vraag tot veroordeling van (de eiseres) tot terugbetaling 
heeft dan ook geen voorwerp.

Met  betrekking  tot  de  gevorderde  persoonlijke  onderhoudsuitkering  en  het  gratis 
woonstvoordeel voor (de eiseres) dient thans nog alleen te worden beslist over de onder-
houdsuitkering en het woonstvoordeel waarop zij eventueel vóór 8 juli 2003 aanspraak 
kan maken.

Mede om reden van proceseconomie komt het echter wenselijk voor om één én ander te 
behandelen samen met de beslissing over de door (de verweerder) te betalen onderhouds-
bijdragen voor de kinderen, dit na de uitvoering van het maatschappelijk onderzoek waar-
toe het openbaar ministerie wordt uitgenodigd" (arrest pp. 2-7).

Grieven
1. Naar luid van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zijn de echtgenoten jegens el-

kaar tot samenwoning verplicht en zijn zij elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschul-
digd.

Artikel 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat iedere echtgenoot bij-
draagt in de lasten van het huwelijk naar zijn vermogen. Komt een der echtgenoten deze 
verplichting niet na, dan kan de andere, naar luid van artikel 221, tweede lid, van het Bur-
gerlijk Wetboek, onverminderd de rechten van derden, zich door de vrederechter laten 
machtigen om, met uitsluiting van zijn echtgenoot, diens inkomsten of de inkomsten uit 
de goederen die hij krachtens hun huwelijksvermogensstelsel beheert, alsook alle andere 
hem door derden verschuldigde geldsommen te ontvangen onder de voorwaarden en bin-
nen de perken die het vonnis bepaalt. Krachtens artikel 1280, zesde lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek, kan de voorzitter van de rechtbank, uitspraak doende in kort geding over de 
voorlopige maatregelen lopende het echtscheidingsgeding, op grond van het eerste lid van 
dezelfde wetsbepaling, gebruik maken van dezelfde bevoegdheden als bij artikel 221 van 
het Burgerlijk Wetboek aan de vrederechter toegekend.

Deze wettelijke verplichtingen van hulp en bijstand tussen echtgenoten zijn, zoals alle 
huwelijksverplichtingen, wederkerig, zodat elk der echtelieden ze moet vervullen, ook al 
doet de andere het niet of slechts gedeeltelijk. Tussen echtgenoten bestaat geen schuld-
compensatie, in die zin dat de niet-naleving door een der echtgenoten de opheffing met 
zich zou meebrengen van de huwelijksverplichtingen van de andere echtgenoot.

Naar luid van artikel 1278, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft het vonnis 
waarbij de echtscheiding wordt uitgesproken, ten aanzien van de persoon van de echtge-
noten gevolg vanaf de dag waarop de beslissing in kracht van gewijsde is getreden. De 
huwelijksverplichtingen nemen dan ook slechts een einde op die datum.

2. Overeenkomstig artikel 9 van het Gerechtelijk Wetboek is de volstrekte bevoegdheid 
de  rechtsmacht  bepaald  naar  het  onderwerp,  de  waarde  en  in  voorkomend  geval  het 
spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.

Krachtens artikel 1280, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek neemt de voorzitter 
van de rechtbank of de rechter die het ambt van voorzitter waarneemt, rechtsprekend in 
kort geding, in iedere stand van het geding, tot de ontbinding van het huwelijk op verzoek 
van de partijen of van een van de partijen of van de procureur des Konings, kennis van de 



Nr. 184 - 13.4.07 HOF VAN CASSATIE 793 

voorlopige maatregelen die betrekking hebben op de persoon, op het levensonderhoud en 
op de goederen, zowel van de partijen als van de kinderen.

De bevoegdheid van de voorzitter vindt haar grondslag in het bestaan van een echt-
scheidingsprocedure.

In toepassing van artikel 569, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, naar luid waarvan de 
vorderingen betreffende de staat van de personen alsmede van alle geschillen tussen echt-
genoten betreffende de uitoefening van hun rechten betreffende hun goederen, met uitzon-
dering van de aangelegenheden waarvoor de vrederechter bijzonder bevoegd is, is het de 
rechtbank van eerste aanleg die kennis neemt van de vorderingen in echtscheiding.

De verdeling van de bevoegdheid tussen de voorzitter, voor het nemen van de voorlopi-
ge maatregelen lopende het echtscheidingsgeding, en de rechtbank, voor het beoordelen 
van de echtscheidingsvorderingen, brengt met zich dat de voorzitter niet bevoegd is om de 
ontvankelijkheid of gegrondheid van de echtscheidingsvordering te beoordelen.

3. De onderhoudsbijdrage die tijdens een geding tot echtscheiding door de voorzitter 
van de rechtbank van eerste aanleg op grond van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet-
boek aan een echtgenoot persoonlijk  wordt toegekend,  is  een uitvoeringswijze  van de 
hulpverplichting van artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek, en vormt één van de lasten 
van het huwelijk waartoe iedere echtgenoot overeenkomstig artikel 221 van het Burgerlijk 
Wetboek dient bij te dragen.

Deze hulp- en bijstandsverplichting dient in beginsel in natura in de echtelijke verblijf-
plaats te worden uitgevoerd. Wanneer echter, ingevolge het inleiden van de echtschei-
dingsprocedure, de samenwoningsverplichting door de voorzitter van de rechtbank zete-
lend in kort geding in toepassing van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek wordt ge-
schorst, kan de hulpverplichting onmogelijk nog in natura worden uitgevoerd in de echte-
lijke woonst, zodat een uitvoering bij equivalent, door de toekenning van een onderhouds-
bijdrage aan de behoeftige echtgenoot, gerechtvaardigd is.

4. Voor het beoordelen van de op grond van artikel 1280, eerste lid, van het Gerechte-
lijk Wetboek te nemen maatregelen nopens het levensonderhoud van partijen, moet de 
voorzitter rekening houden met de behoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten en 
moet het bedrag van de onderhoudsuitkering zodanig worden geraamd dat de uitkerings-
gerechtigde echtgenoot in staat is de levensstandaard aan te houden die hij zou hebben ge-
had indien er geen scheiding was geweest.

De behoeftige echtgenoot die aanspraak maakt op de uitvoering van de hulp- en bij-
standsverplichting moet niet het bewijs leveren de eigen huwelijksplichten te hebben na-
geleefd. Omgekeerd is de echtgenoot-onderhoudsschuldenaar geenszins bevrijd van de 
uitvoering van zijn hulp- en bijstandsverplichting door het bewijs dat de onderhoudsge-
rechtigde zijn huwelijksplichten niet nakomt.

De opschorting van de samenwoningsplicht lopende het echtscheidingsgeding, de we-
derkerigheid van de huwelijksverplichtingen, het voortbestaan van het huwelijk in de per-
soonlijke verhoudingen tussen echtgenoten tot het in kracht van gewijsde gaan van het 
echtscheidingsvonnis, en de beperkte bevoegdheid van de voorzitter tot het bevelen van 
voorlopige maatregelen lopende het echtscheidingsgeding, betreffende de persoon, het le-
vensonderhoud en de goederen van partijen en hun kinderen, brengen met zich dat de 
voorzitter geen rekening dient te houden met de eventuele tekortkomingen van de hulpbe-
hoevende echtgenoot aan zijn huwelijksverplichtingen, en voor de beoordeling van een 
persoonlijke onderhoudsbijdrage enkel dient na te gaan of de echtgenoot die aanspraak 
maakt op een onderhoudsuitkering, in staat is de levensstandaard aan te houden die hij 
zou hebben gehad indien er geen scheiding was geweest, rekening houdende met de be-
hoeften en de inkomsten van elk der echtgenoten.

De verplichting tot bijstand en hulp en derhalve de verplichting tot betaling van een 
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voorlopige uitkering aan de feitelijk gescheiden echtgenoot blijven derhalve bestaan tij-
dens het geding tot echtscheiding, ongeacht de fouten van deze echtgenoot.

5. De omstandigheid dat op het ogenblik dat de voorzitter, of het hof van beroep als be-
roepsrechter van de voorzitter (artikel 602, eerste lid, 2°, Gerechtelijk Wetboek), uitspraak 
dient te doen over de gevorderde voorlopige maatregelen, reeds een in kracht van gewijs-
de  gegaan echtscheidingsvonnis  of  -arrest  is  tussengekomen waarbij  de  echtscheiding 
wordt uitgesproken lastens de hulpbehoevende echtgenoot op grond van overspel (artikel 
229 van het Burgerlijk Wetboek) of andere grove beledigingen (artikel 231 van het Bur-
gerlijk Wetboek), doet geen afbreuk aan voornoemde principes, en brengt derhalve niet 
met zich dat de voorzitter of het hof van beroep als beroepsrechter van de voorzitter, zon-
der meer vanaf het tijdstip van de in de echtscheidingsbeslissing weerhouden fout (in de 
zin van artikel 229 van het Burgerlijk Wetboek of 231 van hetzelfde wetboek), de per-
soonlijke onderhoudsbijdrage ten behoeve van de echtgenoot-onderhoudsschuldeiser kan 
verwerpen, en aldus de facto tot schuldcompensatie mag overgaan en de hulpbehoevende 
de aanspraak op de naleving van de hulpverplichting mag ontzeggen.

6. Het bestreden arrest oordeelt terecht dat de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg zetelend in kort geding overeenkomstig artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, 
en in hoger beroep het hof van beroep, zich niet mogen uitspreken over de ontvankelijk-
heid en de gegrondheid van de echtscheidingsvordering, nu deze enkel ter beoordeling 
staan van de echtscheidingsrechter.

Anders dan door het bestreden arrest weerhouden, vindt het verbod voor de voorzitter 
om rekening te houden met de eventuele fout van de onderhoudsgerechtigde, in de zin van 
artikel 229 of 231 van het Burgerlijk Wetboek, evenwel niet alleen steun in de bevoegd-
heidsverdeling tussen de voorzitter en de echtscheidingsrechter, maar ook in de opschor-
ting van de samenwoningsplicht  lopende het  echtscheidingsgeding,  de  wederkerigheid 
van de huwelijksverplichtingen, het voortbestaan van het huwelijk in de persoonlijke ver-
houdingen tussen echtgenoten tot het in kracht van gewijsde gaan van het echtscheidings-
vonnis,  en de beperkte  bevoegdheid van de voorzitter  tot  het  bevelen van voorlopige 
maatregelen lopende het echtscheidingsgeding.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de samenwoningsplicht 
tussen partijen te dezen werd geschorst door de beschikking a quo van de Voorzitter van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent dd. 6 november 2003, en dat hiertegen geen ho-
ger beroep noch incidenteel hoger beroep werd ingesteld.

De enkele omstandigheid dat een echtscheidingsvonnis definitief de fout, in de zin van 
artikel 229 of 231 van het Burgerlijk Wetboek, van de onderhoudsgerechtigde echtgenoot 
vaststelt, betekent dan ook niet dat de fout alsdan wel door de voorzitter, in het kader van 
artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, of door het hof van beroep als beroepsrechter 
van de voorzitter, in aanmerking mag genomen worden, en dat de onderhoudsgerechtigde 
geen aanspraak meer kan maken op een persoonlijke onderhoudsuitkering vanaf de datum 
van het door de echtscheidingsrechter als fout weerhouden feit.

De enkele omstandigheid dat te dezen uit het in kracht van gewijsde gegane echtschei-
dingsarrest van 30 juni 2005 van het Hof van Beroep te Gent blijkt dat de echtscheiding 
lastens de eiseres werd uitgesproken op grond van overspel, dat werd vastgesteld bij pro-
ces-verbaal van gerechtsdeurwaarder dd. 8 juli 2003, liet het bestreden arrest dan ook niet 
toe de door de bestreden beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Gent dd. 6 november 2003 aan eiseres met ingang van 1 juni 2003 toegekende 
maandelijkse  onderhouduitkering  voor  haarzelf,  en  aan  de  eiseres  toegekende  gratis 
woonstvoordeel als uitvoering van de hulpplicht in natura, retro-actief af te schaffen tot de 
datum van 8 juli 2003 (schending van de artikelen 213, 221, 229 en 231 van het Burger-
lijk Wetboek, en de artikelen 9, 569, 1°, 602, eerste lid, 2°, 1278, eerste lid, en 1280, eer-
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ste en zesde lid, van het Gerechtelijk Wetboek).
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. De hulp- en bijstandsverplichting van de echtgenoten in de zin van de arti-

kelen 213 en 221, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek moet in beginsel in na-
tura in de echtelijke woonst worden nagekomen, alwaar de echtgenoten overeen-
komstig artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek verplicht samenwonen.

2. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen, moet de echtgenoot die een 
vordering instelt die strekt tot nakoming door de andere echtgenoot van de hulp- 
en de bijstandsverplichting en zodoende een onderhoudsbijdrage vordert, bewij-
zen dat noch het ontstaan noch het voortduren van de scheiding aan hem te wij-
ten is en dat hij derhalve niet zelf verhindert dat de andere echtgenoot de hulp- 
en bijstandsverplichting in natura in de echtelijke woonst nakomt.

3. In geval de echtgenoten afzonderlijk wonen ingevolge een rechterlijke be-
slissing dan wel ingevolge een echtscheidingsprocedure die voormelde samen-
woningsverplichting automatisch opschort, moet de echtgenoot die een onder-
houdsbijdrage vordert, niet bewijzen dat noch het ontstaan noch het voortduren 
van de scheiding aan hem te wijten is.

Evenwel staat het in een dergelijk geval de andere echtgenoot vrij het bewijs te 
leveren dat het ontstaan dan wel het voortduren van de scheiding, al was het ten 
dele, te wijten is aan de echtgenoot die een onderhoudsbijdrage vordert.

4. Voor het leveren van dit bewijs mag de voorzitter die met toepassing van ar-
tikel  1280 van het  Gerechtelijk  Wetboek tijdens een echtscheidingsprocedure 
oordeelt over een onderhoudsbijdrage, niet in de plaats treden van de echtschei-
dingsrechter bij de beoordeling van de fouten.

Indien er inmiddels echter reeds een definitief geworden echtscheidingsvonnis 
bestaat op grond van een fout van de echtgenoot die de onderhoudsbijdrage vor-
dert, dan mag de voorzitter bij het beoordelen van de onderhoudsbijdrage, reke-
ning houden met die reeds vaststaande fout die de echtscheiding en meteen ook 
het einde van de hulp- en bijstandsverplichting tot gevolg heeft.

Aldus mag de voorzitter die krachtens artikel 1280 van het Gerechtelijk Wet-
boek oordeelt over een vordering tot het verkrijgen van een onderhoudsbijdrage, 
rekening houden met de aangevoerde overspelige relatie van de echtgenoot die 
de onderhoudsbijdrage vordert en die vaststaat ingevolge een inmiddels definitief 
geworden echtscheidingsvonnis.

5. Daarbij doet de voorzitter niet aan schuldcompensatie.
6. Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advo-
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caat-generaal met opdracht– Advocaten: mrs. Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 185

1° KAMER - 13 april 2007

WRAKING - VERZOEKSCHRIFT - AANGIFTE VAN DE WRAKINGSGRONDEN - ONTSTENTENIS - 
ONTVANKELIJKHEID

Is niet ontvankelijk het verzoekschrift tot wraking dat niet aangeeft hoe de erin aangevoerde 
gronden  de  in  de  bij  de  wet  limitatief  opgesomde  gronden  van  wraking  kunnen 
opleveren1. (Art. 828, Ger.W.)

(B.)

ARREST

(A.R. C.07.0159.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoekster heeft op 2 april 2007 een akte van wraking neergelegd ten aan-

zien van kamervoorzitter W. en raadsheer V., beide leden van het Hof van Be-
roep te Antwerpen.

Kamervoorzitter W. en raadsheer V. hebben op respectievelijk 3 en 2 april 
2007 verklaard dat er geen reden was om zich van de berechting van de zaak te 
onthouden.

De procureur-generaal bij het Hof van Cassatie heeft de akte van wraking tot 
beschikking medegedeeld aan de hoofdgriffier van het Hof op 4 april 2007.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. De wraking berust uitsluitend op het feit dat beide magistraten van wie de 

wraking wordt gevraagd, meegewerkt hebben aan een arrest dat het Hof van Be-
roep te Antwerpen op 28 februari 2007 heeft gewezen. Het arrest dat uitspraak 
moest doen over de onderhoudsbijdrage bij echtscheiding, stelt een deskundige 
aan om de respectieve vermogenstoestand van de beide partijen te onderzoeken.

2. Volgens de akte van wraking is de rechtspleging waarin de wraking wordt 
gevraagd, gevoerd tussen dezelfde partijen en strekt ze ertoe uitspraak te doen 
over een bewarend beslag onder derden gelegd in uitvoering van een provisione-
le uitkering tot levensonderhoud.

3. Het verzoekschrift geeft niet aan hoe de aangevoerde gronden de in de bij de 
wet limitatief opgesomde gronden van wraking kunnen opleveren.

1 Zie Cass., 17 mei 2002, AR C.02.0233.F, nr 304.
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4. Het verzoek is niet ontvankelijk.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het verzoek tot wraking.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

Beveelt dat van dit arrest binnen 48 uur na de beslissing zal betekend worden 
aan de partijen door gerechtsdeurwaarder V., met standplaats te .

13 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht– Advoca-
ten: mrs. N. Luyten, Antwerpen, N. Boeckx, Antwerpen en L. De Daele, Antwerpen.

Nr. 186

2° KAMER - 17 april 2007

1º HERZIENING — VERZOEK EN VERWIJZING OM ADVIES - VERZOEKSCHRIFT 
VAN DE VEROORDEELDE - VORMVEREISTEN

2º HERZIENING — ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING - NIEUW FEIT - 
ADVIES VAN HET HOF VAN BEROEP - TOETSING DOOR HET HOF - DRAAGWIJDTE - ARTIKEL 445 
SV.

1º Niet ontvankelijk is het verzoek tot herziening dat uitgaat van de veroordeelde en dat niet  
is  ingediend middels een verzoekschrift  getekend door een advocaat bij  het Hof van  
Cassatie en evenmin is vergezeld van een gunstig advies van drie advocaten bij het Hof  
van Cassatie of van drie advocaten die tien jaar ingeschreven zijn op de tabel1. (Artt. 443, 
tweede lid, en 444, derde lid, Sv.)

2º Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering, gaat het Hof enkel na of het door het 
hof  van beroep gedane onderzoek of  de  tot  staving  van de aanvraag tot  herziening  
aangevoerde feiten beslissend genoeg schijnen te zijn om de zaak te herzien, geschied  
is overeenkomstig de wet2. 

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.0859.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift van 12 juni 2006 vraagt de verzoeker de herziening van het 

arrest van 26 juni 2003 van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele ka-
mer, waarbij hij tot straf en in kosten is veroordeeld wegens verschillende in-
breuken op de wetgeving inzake verdovende middelen. Dat arrest heeft kracht 

1 Zie Cass., 16 mei 2000, AR P.00.0279.N, nr 297.
2 Cass., 26 okt. 1999, AR P.98.0866.N, nr 564; 2 okt. 2001, AR P.00.1379.N, nr 516; 24 okt. 2006, 
AR P.03.1327.N, nr.505. 
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van gewijsde ingevolge het arrest van het Hof van 2 december 2003 waarbij het 
cassatieberoep van de verzoeker werd verworpen. 

Bij zijn arrest van 24 oktober 2006 verklaart het Hof eisers verzoek ontvanke-
lijk op grond van artikel 443, eerste lid, 3°, Wetboek van Strafvordering, in zo-
verre het gesteund is op de vrijspraak van E.V. bij arrest van 14 april 2004. 

Het beveelt dat de aanvraag in die mate zal worden onderzocht door het Hof 
van Beroep te Antwerpen, burgerlijke kamer, voorgezeten door de eerste voorzit-
ter, ten einde na te gaan of het nieuwe tot staving van de aanvraag aangevoerde 
feit beslissend genoeg lijkt te zijn om de zaak te herzien. 

Bij arrest van 9 januari 2007 adviseert het Hof van Beroep te Antwerpen, bur-
gerlijke kamer, voorgezeten door de waarnemende eerste voorzitter, dat het nieu-
we, tot staving van de aanvraag tot herziening aangevoerde feit niet beslissend 
genoeg is om het ten laste van de verzoeker gewezen arrest van 26 juni 2003 van 
het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, te herzien. 

De verzoeker legt een conclusie neer met een middel en een nieuw verzoek tot 
herziening. 

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.  
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het nieuwe verzoek tot herziening 
1. Het nieuwe verzoek tot herziening beantwoordt niet aan de pleegvormen be-

paald in artikel 443, tweede lid, en 444, derde lid, Wetboek van Strafvordering. 
Het is immers niet ingediend middels een verzoekschrift getekend door een ad-

vocaat bij het Hof van Cassatie en is evenmin vergezeld van een gunstig advies 
van drie advocaten bij het Hof van Cassatie of van drie advocaten die tien jaar 
ingeschreven zijn op de tabel. 

Het verzoek is niet ontvankelijk. 
Middel
2. Luidens artikel 445 Wetboek van Strafvordering moet het Hof enkel nagaan 

of het door het hof van beroep gedane onderzoek geschied is overeenkomstig de 
wet. 

Het middel heeft geen betrekking op de wettigheid van het door het hof van 
beroep gedane onderzoek en behoeft derhalve geen antwoord. 

Ambtshalve onderzoek 
3. Het onderzoek door het hof van beroep is overeenkomstig de wet geschied 

en de voorgeschreven rechtsvormen zij in acht genomen. 
Dictum 
Het Hof, 
Verwerpt de aanvraag tot herziening en het nieuwe verzoek tot herziening. 
Veroordeelt de verzoeker in de kosten. 
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17 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 187

2° KAMER - 17 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING — VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN 
EINDBESLISSING) - BESLISSING BIJ VERSTEK T.A.V. BURGERLIJKE PARTIJ - GEEN 
BETEKENING - CASSATIEBEROEP VOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE VERZETTERMIJN - 
ONTVANKELIJKHEID

2º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
VOORLEZING VAN DE UITSLAG VAN DE BERAADSLAGING DOOR DE HOOFDMAN VAN DE JURY - 
GEBRUIKTE FORMULE - ARTIKEL 348 SV. - DRAAGWIJDTE

3º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - VERKLARING VAN DE JURY - 
VOORLEZING VAN DE UITSLAG VAN DE BERAADSLAGING DOOR DE HOOFDMAN VAN DE JURY - 
HOUDING - ARTIKEL 348 SV. - DRAAGWIJDTE

4º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN - VERMELDINGEN IN HET PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING

5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN - PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - AANTEKENING VAN DE 
VERKLARING VAN EEN GETUIGE - ARTIKELEN 318 EN 372 SV. - DRAAGWIJDTE - GEVOLG

1º Voorbarig en derhalve niet  ontvankelijk is het cassatieberoep dat door de beklaagde  
wordt ingesteld, wanneer niet blijkt dat de bestreden beslissing, die ten aanzien van de  
burgerlijke partij bij verstek werd gewezen en voor verzet vatbaar is, aan deze burgerlijke  
partij werd betekend en dientengevolge evenmin dat voor haar de gewone termijn van 
verzet tegen deze beslissing verstreken is1. (Art. 413, Sv.)

2º en 3° De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zoals de  
houding van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voorgeschreven; de  
hoofdman moet enkel op ondubbelzinnige wijze de verklaring van de jury weergeven2. 

4º Noch artikel 348 en 349, noch artikel 372 Wetboek van Strafvordering bepalen welke  
vermeldingen  betreffende  de  verklaring  van  de  jury  in  het  proces-verbaal  van  de 
terechtzitting moeten worden opgenomen. 

5º Noch het mondelinge karakter van de rechtspleging voor het hof van assisen, noch de  
artikelen 318 en 372 Wetboek van Strafvordering staan eraan in de weg dat aantekening  
wordt  gehouden van een verklaring van een getuige;  zelfs  buiten  de  hypothese van  
artikel 318 Wetboek van Strafvordering heeft de aantekening van een verklaring van een  

1 Zie Cass., 16 mei 2001, AR P.01.0305.F, nr 288.
2 Cass., 22 jan. 1906, Pas., 1906, I, 93. 
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getuige in het proces-verbaal  van de terechtzitting niet  de nietigheid van het  proces-
verbaal van de terechtzitting tot gevolg3. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.07.0013.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep I (aktenummer 151) is gericht tegen het arrest van het Hof 

van Assisen van de Provincie Antwerpen van 1 december 2006 (arrest nr. 27), 
dat uitspraak doet over de tegen de eiseres ingestelde strafvordering.

Het cassatieberoep II (aktenummer 152) is gericht tegen de beschikking van de 
voorzitter van het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 26 novem-
ber 2006 de gedagvaarde getuige P. V. niet te horen als getuige.

Het cassatieberoep III (aktenummer 153) gaat uit van de eiseres in haar hoeda-
nigheid van beschuldigde en is gericht tegen alle beschikkingen van het arrest 
van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 
februari 2006.

Het cassatieberoep IV (aktenummer 154) is gericht tegen "de feitelijke beslis-
sing die blijkt uit het zittingsblad (proces-verbaal van het Hof van Assisen van de 
Provincie Antwerpen, dertiende zitting) van 6 november 2006, nl. de feitelijke 
samenvoeging van de zaak, door oproeping tezelfdertijd van de zaak lastens L. 
E. en de zaak lastens I. W., vooraleer over de samenvoeging van beide zaken te 
hebben beslist".

Het cassatieberoep V (aktenummer 155) is gericht tegen de beschikking van 6 
november 2006 tot samenvoeging van beide voormelde zaken.

Het cassatieberoep VI (aktenummer 156) is gericht tegen het arrest van het 
Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 4 december 2006 (arrest nr. 
29), dat uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen.

Het cassatieberoep VII (aktenummer 157) gaat uit van de eiseres in haar hoe-
danigheid van vrijwillig tussengekomen partij en is gericht tegen alle beschikkin-
gen van het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldi-
gingstelling, van 9 februari 2006.

Het cassatieberoep VIII (aktenummer 158) is gericht tegen het tussenarrest van 
het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 8 november 2006 waarbij 
beslist wordt "zoals genotuleerd op het zittingsblad (proces-verbaal van de te-
rechtzitting van het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen, dertiende zit-
ting) dd. 8 november 2006 (pagina 10 en 11 van het proces-verbaal van de te-
rechtzitting)".

De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 
aan.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.

3 Zie Cass., 6 jan. 1998, AR P.97.1574.N,
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II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. Het cassatieberoep II (aktenummer 152) is gericht tegen de beschikking van 

de voorzitter van het Hof van Assisen van de Provincie Antwerpen van 26 no-
vember 2006 de gedagvaarde getuige P. V. niet te horen als getuige.

Bij tussenarrest van 28 november 2006 heeft het Hof van Assisen van de Pro-
vincie Antwerpen alsnog beslist P. V. te horen als getuige.

Bijgevolg heeft de eiseres geen belang cassatieberoep in te stellen tegen de be-
schikking van 26 november 2006 waarbij in eerste instantie beslist werd deze 
persoon niet als getuige te horen.

Het cassatieberoep II is niet ontvankelijk.
2. Het cassatieberoep VI is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen 

van de Provincie Antwerpen van 4 december 2006 (arrest nr. 29), dat uitspraak 
doet over de burgerlijke rechtsvorderingen.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat het arrest 
dat ten aanzien van B. J. en J. V. B. bij verstek werd gewezen en voor verzet vat-
baar  is,  aan deze  verweerders  werd betekend en dientengevolge  evenmin dat 
voor hen de gewone termijn van verzet tegen dit arrest verstreken is. 

In zoverre is het cassatieberoep VI niet ontvankelijk.
Eerste middel
3. Het middel voert schending aan van de artikelen 348 en 349 Wetboek van 

Strafvordering.
Aan de jury werden met betrekking tot de eiseres de eerste twee vragen ter be-

raadslaging voorgelegd. De volgende vragen hadden betrekking op een medebe-
schuldigde. De eiseres stelt dat uit het proces-verbaal van de rechtszitting blijkt 
dat de antwoorden op deze twee vragen niet werden voorgelezen op de door de 
wet voorgeschreven wijze. De eiseres stelt dat met betrekking tot de eerste vraag 
"niet wordt aangegeven of het antwoord op deze vraag ja dan wel neen was en of 
dit werd voorgelezen" en dat het antwoord "op de tweede vraag door de hoofd-
man van de jury niet werd voorgelezen".

4. Artikel 348 Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de gezworenen na hun 
beraadslaging en de stemming over de hen voorgelegde vragen hun plaats in de 
gehoorzaal terug innemen. De voorzitter vraagt hun welke de uitslag is van hun 
beraadslaging. De hoofdman van de jury staat op en zegt, (in geval de rechtsple-
ging in het Nederlands verloopt,) met de hand op het hart: "In eer en geweten, de 
verklaring  van  de  jury  is:  Ja,  de  beschuldigde,  enz.;  Neen,  de  beschuldigde, 
enz.".

Artikel  349 Wetboek van Strafvordering bepaalt  dat  de verklaring door de 
hoofdman van de jury wordt ondertekend en door hem aan de voorzitter wordt 
afgegeven, een en ander in tegenwoordigheid van de gezworenen. De voorzitter 
ondertekent de verklaring en doet ze ondertekenen door de griffier.

5. De formule van artikel 348, derde lid, Wetboek van Strafvordering is net zo-
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als de houding van de hoofdman van de jury niet op straffe van nietigheid voor-
geschreven. De hoofdman moet enkel op ondubbelzinnige wijze de uitslag van 
de beraadslaging van de jury weergeven. Noch de vermelde wetsartikelen, noch 
artikel 372 Wetboek van Strafvordering bepalen welke vermeldingen hierover in 
het proces-verbaal van de terechtzitting moeten worden opgenomen. 

In zoverre het middel aanvoert dat het proces-verbaal van de rechtszitting het 
antwoord "ja" of "neen" op alle gestelde en nog relevante vragen moet bevatten, 
faalt het naar recht.

6. Het proces-verbaal van de rechtszitting vermeldt hierover:
"Na hun beraadslaging komen de gezworenen terug in de gehoorzaal en nemen 

aldaar hun plaatsen in evenals de drie plaatsvervangende gezworenen. Het Open-
baar Ministerie, de verdedigers van de beschuldigden, de raadslieden van de bur-
gerlijke partijen en de Griffier zijn aanwezig. 

Het Hof komt daarop eveneens terug in de gehoorzaal en nadat de Voorzitter 
in openbare terechtzitting aan de gezworenen heeft gevraagd welke de uitslag is 
van hun beraadslaging, is de hoofdman van de rechtsprekende jury rechtgestaan 
en na, met de hand op het hart te hebben gezegd: 'In eer en geweten, de verkla-
ring van de jury is' geeft hij voorlezing van de uitslag van de beraadslaging van 
de rechtsprekende jury. Deze is op de eerste vraag (hoofdfeit) zeven tegen vijf en 
op de derde vraag (hoofdfeit) neen. 

De verklaring van de rechtsprekende jury wordt ondertekend door de hoofd-
man van de jury en wordt door hem aan de Voorzitter afgegeven, één en ander in 
tegenwoordigheid van de gezworenen, waarna de Voorzitter de verklaring onder-
tekent en haar doet ondertekenen door de Griffier.

Het Hof stelt daarop vast dat uit de uitslag van de beraadslaging van de recht-
sprekende jury blijkt dat de beschuldigde L. E. slechts bij eenvoudige meerder-
heid van zeven stemmen tegen vijf door de jury werd schuldig verklaard aan het 
hoofdfeit dat het voorwerp uitmaakt van de eerste vraag.

Daarop heeft het Hof zich teruggetrokken in raadkamer om te beraadslagen 
over hetzelfde punt, in uitvoering van artikel 351 van het Wetboek van Strafvor-
dering en komt daarna terug in de gehoorzaal.

De Voorzitter geeft dan luidop voorlezing van de uitslag van de beraadslaging 
over voormeld punt door het Hof dat zich aansluit bij de meerderheid van de 
rechtsprekende jury in haar beraadslaging over de eerste vraag. 

De Voorzitter laat vervolgens de beschuldigde L. E. binnenkomen en de Grif-
fier heeft in haar tegenwoordigheid de verklaring van de jury voorgelezen, die 
nadien bij tegenwoordig proces-verbaal wordt gevoegd".

Het proces-verbaal van de rechtszitting vermeldt niet dat de eiseres of haar 
raadsman, de voorzitter of zijn bijzitters, één van de gezworenen of het openbaar 
ministerie zou hebben opgeworpen dat de hoofdman van de jury niet het ant-
woord op alle vragen zou hebben voorgelezen.

Uit de geschreven verklaring van de jury die aan het proces-verbaal werd ge-
voegd, blijkt dat de verklaring van de jury op de eerste vraag (hoofdfeit) "ja met 
zeven stemmen tegen vijf"  is  en op de tweede  vraag (voorbedachtheid)  "ja". 
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Deze verklaring werd ondertekend door de hoofdman van de jury, de voorzitter 
van het hof van assisen en de griffier.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
Tweede middel
7. Het middel voert schending aan van de artikelen 317, 318, 341 en 372 Wet-

boek van Strafvordering. De eiseres stelt dat, vermits het proces-verbaal van de 
rechtszitting melding maakt van de inhoud van een getuigenis, hoewel de toepas-
singsvoorwaarden van artikel 318 Wetboek van Strafvordering niet vervuld zijn, 
het de op straffe van nietigheid voorgeschreven verbodsbepaling van artikel 372 
Wetboek van Strafvordering schendt,  naar luid waarvan in het proces-verbaal 
van de rechtszitting geen melding gemaakt wordt van de inhoud van de getuige-
nissen.

8. Krachtens artikel 372 Wetboek van Strafvordering wordt in de regel geen 
melding gemaakt van de inhoud van de getuigenissen in het proces-verbaal van 
de rechtszitting van het hof van assisen. De procureur-generaal, de burgerlijke 
partij  en de beschuldigde kunnen evenwel krachtens artikel 318 Wetboek van 
Strafvordering vorderen dat de voorzitter aantekening doet houden van de toe-
voegingen, veranderingen of verschillen die in het getuigenis mochten voorko-
men ten opzichte van de vorige verklaringen van de getuige.

9. Noch het mondelinge karakter van de rechtspleging voor het hof van assi-
sen, noch de artikelen 318 en 372 Wetboek van Strafvordering staan eraan in de 
weg dat aantekening wordt gehouden van een verklaring van een getuige. Zelfs 
buiten de hypothese van voornoemd artikel 318 heeft de aantekening van een 
verklaring van een getuige in het proces-verbaal van de rechtszitting niet de nie-
tigheid van het proces-verbaal van de rechtszitting tot gevolg.

In zoverre faalt het middel naar recht.

10. Voor het overige komt het middel op tegen het onaantastbare oordeel van 
de voorzitter van het hof van assisen dat de aantekeningen betrekking hebben op 
toevoegingen, veranderingen of verschillen die in het getuigenis mochten voor-
komen ten opzichte van de vorige verklaringen van de getuige, of verplicht het 
het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.

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 de cassatieberoepen.

Veroordeelt de eiseres in de kosten.

17 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
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generaal – Advocaten: mrs. Verbist en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 188

2° KAMER - 17 april 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - ONREGELMATIGHEID, VERZUIM OF NIETIGHEID DIE EEN 
ONDERZOEKSHANDELING OF DE BEWIJSVERKRIJGING AANTASTEN - BEGRIP

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - PROCES-VERBAAL 
VAN VERHOOR VAN EEN GETUIGE - HERKENNING OP FOTO DOOR DE GETUIGE VAN DE DADER - 
FOTOREEKS NIET GEVOEGD AAN HET PROCES-VERBAAL - GEVOLG

3º STRAFVORDERING - ONDUIDELIJKHEID VAN DE TELASTLEGGING - GEVOLG - OPDRACHT 
VAN DE RECHTER

4º ONDERZOEKSGERECHTEN - BETWISTING OMTRENT DE ONDUIDELIJKHEID VAN DE 
TELASTLEGGING - BETWISTING DIE TEGELIJKERTIJD EEN OORDEEL OVER FEIT EN RECHT VEREIST - 
BEVOEGDHEID

1º  Een onregelmatigheid,  verzuim of  nietigheid  in  verband  met  een handeling  van het  
onderzoek of de bewijsverkrijging betreft een substantiële of een op straffe van nietigheid  
voorgeschreven rechtsvorm. (Artt. 131, §1, 135, §2 en 235bis, Sv.)

2º De voeging van de foto's, waarop een verhoorde een bepaalde persoon zou hebben  
aangeduid,  bij  het  proces-verbaal  van verhoor  is  geen substantiële of  op  straffe  van 
nietigheid  voorgeschreven  rechtsvorm;  het  gebrek  aan  voeging  van  die  foto's  stelt  
derhalve geen probleem van regelmatigheid van het bewijs, maar van bewijswaardering  
waarvan de beoordeling toekomt aan de vonnisrechter. 

3º  Er  bestaat  geen  grond  tot  niet-ontvankelijkheid  van  de  strafvordering  wegens  
onduidelijkheid van de telastlegging; wanneer een telastlegging onduidelijk is omdat ze  
niet precies het feit aangeeft dat ze bedoelt of omdat ze niet precies de strafwet aangeeft  
waarop dit feit een inbreuk uitmaakt, behoort het de rechter erop toe te zien dat deze  
telastlegging wordt gepreciseerd, zodat de beklaagde ingelicht wordt waartegen hij zich  
moet verdedigen1. 

4º Wanneer het oordeel omtrent een voor het onderzoeksgerecht aangevoerde betwisting 
over de onduidelijkheid van de telastlegging tegelijkertijd een oordeel over feit en recht  
omvat, komt dit oordeel de feitenrechter toe. 

(D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0063.N)

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

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 12 december 2006.
De eiser I voert geen middel aan.
De eiser II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 DECLERCQ, R., Beginselen van Strafrechtspleging, 3° ed., 2003, p. 542, nr 1160. 
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De eisers III voeren in een gezamenlijke memorie die aan dit arrest is gehecht, 
twee middelen aan.

Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
1. In zoverre de cassatieberoepen opkomen tegen andere beslissingen van het 

bestreden arrest, dat een arrest van onderzoek is, als vermeld in de artikelen 131, 
§1, en 135, §2, 235bis, Wetboek van Strafvordering zijn ze met toepassing van 
artikel 416 Wetboek van Strafvordering niet ontvankelijk.

Middel van de eiser II
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 127, 130, 131, 135 en 235-

bis Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
houdende de eerbiediging van het recht van verdediging.

De eiser riep bij de kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid in van 
twee getuigenverhoren, omdat de fotoreeks die aan deze getuigen werd voorge-
legd, niet bij het dossier was gevoegd.

3. De appelrechters verwerpen het verweer omdat het geen problematiek van 
bewijs-verkrijging betreft maar van bewijswaardering waarover de vonnisrechter 
moet oordelen, en het onderzoeksgerecht slechts een marginale toetsing hoort uit 
te oefenen op manifest onrechtmatig bewijs, wat te dezen niet het geval is.

Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert aan dat het bestreden arrest eisers verweer betreffende 

de onregelmatigheid van twee verhoren, ten gronde had moeten onderzoeken en 
dit onderzoek niet mocht overlaten aan de vonnisrechter.

5. Een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid in verband met een handeling 
van het onderzoek of een bewijsverkrijging betreft een substantiële of een op 
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm.

De voeging van de foto's, waarop de verhoorde een bepaalde persoon zou heb-
ben aangeduid,  bij  het  proces-verbaal  van verhoor is  geen substantiële  of  op 
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm. Het gebrek aan voeging van 
die foto's stelt derhalve geen probleem van regelmatigheid van het bewijs maar 
van bewijswaardering waarvan de beoordeling toekomt aan de vonnisrechter.

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel berust geheel op de onderstelling dat het bestreden arrest oor-

deelt dat er een onregelmatigheid is.
Het bestreden arrest bevat dergelijk oordeel niet. 
Het onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Middelen van de eisers III



806 HOF VAN CASSATIE 17.4.07 - Nr. 188 

7. De eisers wordt onder meer ten laste gelegd (conclusie van het openbaar mi-
nisterie neergelegd bij de raadkamer, blz. 18 en 19):

"Zaken bedoeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek, nl. vermogensvoordelen die 
rechtstreeks uit het misdrijf zijn verkregen, goederen en waarden die in de plaats 
ervan zijn gesteld en inkomsten uit de belegde voordelen, te hebben gekocht, in 
ruil of om niet te hebben ontvangen, in het bezit, bewaring of beheer te hebben 
genomen, ofschoon zij de oorsprong ervan kennen of moesten kennen,

(...)
E.3. Namelijk de GSM's die het voorwerp uitmaken van de facturen bedoeld in 

de tenlasteleggingen A.9 te hebben gekocht aan een prijs die in gevolge BTW-
fraude abnormaal laag was, meer bepaald een prijs die aanzienlijk lager was dan 
de  aankoopprijzen die werden gehanteerd door de invoerders  of  distributeurs 
(...);

het vermogensvoordeel deel uitmakende van de werkelijke handelswaarde van 
de  GSM's  en  begroot  zijnde  op  minstens  1.499.369,52  euro  of  60.484.416,5 
BEF".

Deze omschrijving doelt op het witwasmisdrijf van artikel 505, 2°, Strafwet-
boek.

Eerste middel
8. Het middel voert schending aan van de artikelen 127, 130, 131, 135 en 235-

bis Wetboek van Strafvordering en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel 
houdende de eerbiediging van het recht van verdediging en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht op tegenspraak.

De eisers riepen met betrekking tot de tenlastelegging E.3 bij de kamer van in-
beschuldigingstelling de niet-ontvankelijkheid van de strafvordering in wegens 
schending van het recht van verdediging omwille van de onduidelijkheid van 
deze tenlastelegging. Ze stelden onder meer: "Het valt niet met zekerheid af te 
leiden uit de verwoording van tenlastelegging E.3 of de GSM-toestellen, dan wel 
het prijsvoordeel, dan wel de ontdoken BTW bedoeld wordt". De appelrechters 
verwerpen het verweer omdat het onderzoek van de grief hen zou nopen tot een 
onderzoek ten gronde, waarvoor niet het onderzoeksgerecht, maar het vonnisge-
recht bevoegd is.

9. Een tenlastelegging kan onduidelijk zijn omdat ze niet precies het feit aan-
geeft dat ze bedoelt of omdat ze niet precies de strafwet aangeeft waarop dit feit 
een inbreuk uitmaakt.

Er bestaat geen grond tot niet-ontvankelijkheid van de strafvordering wegens 
onduidelijkheid van de tenlastelegging. Wanneer een tenlastelegging in een of 
andere zin onduidelijk is, dan behoort het de rechter erop toe te zien dat ze wordt 
gepreciseerd zodat de beklaagde ingelicht wordt waartegen hij zich moet verde-
digen.

Te dezen blijkt uit het bestreden arrest dat het bedoelde feit en de wet waarop 
het een inbreuk uitmaakt, precies zijn aangegeven. Alleen is het nog niet uitge-
maakt op welke van de ter zake bestaande drie alternatieve wijzen het precieze 
feit moet geacht worden de precieze inbreuk te verwezenlijken.
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Geconfronteerd met dergelijke betwisting moet een feitenrechter daarop ant-
woorden. Het oordeel daarover omvat evenwel tezelfdertijd een oordeel over feit 
en recht. Dit komt de feitenrechter toe.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

17 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts –  Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. L. Arnou, Brugge en Ph. Traest, Brussel.

Nr. 189

2° KAMER - 18 april 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - CONCLUSIE

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - CONCLUSIE - 
BEGRIP

4º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - CONCLUSIE - BEGRIP

5º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING

6º MISDRIJF — RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING — 
RECHTVAARDIGING - WETTIGE VERDEDIGING - TOETSING DOOR DE RECHTER

1º en 2° In strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, ongeacht  
zijn benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of zijn advocaat  
aan de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastgesteld dat de rechter  
kennis  ervan heeft  genomen en waarin middelen tot  staving van een eis,  verweer of 
exceptie zijn aangevoerd1. 

3º en 4° Behoudens het geval dat in artikel 4, V.T.Sv. is bepaald, is het geschrift uitgaande  
van een partij of van haar raadsman dat, ook al bevat het middelen tot staving van een 
eis, verweer of exceptie, de rechter niet tijdens het debat was voorgelegd maar aan de  
griffie werd toegezonden, zonder dat uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het  
andermaal ter zitting zou zijn neergelegd of dat de eiser zijn middelen mondeling zou  
hebben aangevoerd, geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet antwoorden2. 

1 Zie Cass., 7 dec. 1999, AR P.98.0076.N, nr 665; DECLERCQ R., “Procédure pénale”, R.P.D.B., dl. IX, 
aanvulling, Bruylant, 2004, p. 663, nr 1486. 
2 Zie Cass., 6 dec. 1988, AR 2215, nr 200; Cass., 29 maart 2000, AR P.99.1857.F, nr 211; DECLERCQ 
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5º Er is 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 verweert3. (Art. 416, Sw.)

6º  Wanneer  wettige  verdediging  wordt  aangevoerd,  toetst  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 hebben4. (Art. 416, Sw.)

(T. T. C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0015.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend 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 strafzaken moet de conclusie, in de regel, uit een geschrift blijken dat, onge-

acht zijn benaming of vorm, tijdens het debat ter terechtzitting door een partij of 
zijn advocaat aan de rechter wordt voorgelegd en waarvan regelmatig is vastge-
steld dat de rechter kennis ervan heeft genomen en waarin middelen tot staving 
van een eis, verweer of exceptie zijn aangevoerd.

Behoudens het geval dat in artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wet-
boek van Strafvordering is bepaald, is het geschrift uitgaande van een partij of 
van haar raadsman dat, ook al bevat het dergelijke middelen, de rechter niet tij-
dens het debat was voorgelegd maar aan de griffie werd toegezonden, zonder dat 
uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat het andermaal ter zitting zou zijn 
neergelegd  of  dat  de eiser  zijn  middelen mondeling  zou hebben aangevoerd, 
geen schriftelijke conclusie waarop de rechter moet antwoorden.

Bovendien moesten de appelrechters niet antwoorden op stukken uit een dos-
sier dat op de terechtzitting is neergelegd, welke als dusdanig evenmin een con-
clusie zijn, noch op een conclusie die voor de eerste rechter is neergelegd en die 
niet uitdrukkelijk voor hen is hernomen.

Het middel dat het arrest verwijt vast te stellen dat de eiser niet heeft geconclu-
deerd, kan niet worden aangenomen.

R., “Procédure pénale”, R.P.D.B., dl. IX, aanvulling, Bruylant, 2004, p. 664, nr 1493. 
3 Cass., 19 april 2006, AR P.06.0018.F, nr.221, met concl. adv.-gen. D. VANDERMEERSCH, Rev.dr.pén., 
2006, p. 932.
4 Cass., 19 april 2006, AR P.06.0018.F, nr.221, met concl. adv.-gen. D. VANDERMEERSCH IN Pas., 2004.



Nr. 189 - 18.4.07 HOF VAN CASSATIE 809 

Over het tweede middel:
Naar luid van artikel 416 van het Strafwetboek is er noch misdaad, noch wan-

bedrijf, wanneer de doodslag, de verwondingen en slagen geboden zijn door de 
ogenblikkelijke noodzaak van de wettige verdediging van zichzelf of van een an-
der.

Er is dus wettige verdediging wanneer iemand, die niet in de mogelijkheid ver-
keert 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 even-
redige manier tegen die onrechtmatige aanval verweert.

Wanneer wettige verdediging wordt aangevoerd, toetst de rechter met name of 
de doodslag, de verwondingen of de slagen een verweer waren, of dit noodzake-
lijk 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 hebben.

In  zoverre  het  onderdeel  kritiek  uitoefent  op  de  onaantastbare  beoordeling 
door de appelrechters of het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke gege-
vens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, is het niet ontvankelijk.

Na te hebben vastgesteld dat de vierde en vijfde verweerder toegeven "dat zij 
beiden bewust naar iemand hebben gevuurd waarover zij verklaren dat deze in 
hun richting opdook met op heuphoogte een voorwerp dat hun een wapen toe-
scheen", vermeldt het arrest op de bladzijden 4 en 5 dat deze verweerders, die in 
het kader van hun politieopdracht handelden, personen dienden onschadelijk te 
maken die als zwaar bewapend waren geseind en dat, in dergelijke omstandighe-
den, het voorwerp dat de eiser droeg zeker aan een wapen kon doen denken te-
meer daar de eiser plots en onverwachts binnenviel.

Het arrest dat heeft geoordeeld dat de vierde en vijfde verweerder aldus het ge-
voel hadden zwaar en rechtstreeks te zijn bedreigd door iemand die op hen kwam 
toegesneld en die mogelijks gebruik kon maken van wat zij identificeerden als 
zijnde een wapen, doet opmerken dat hun schoten de eiser alleen in de benen 
hebben geraakt, "wat de stelling aannemelijk maakt volgens welke die schoten 
vóór alles zo niet uitsluitend erop gericht waren om de vermoedelijke aanvaller 
te neutraliseren".

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing om de door de verweer-
ders opgeworpen verschoningsgrond in aanmerking te nemen, naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

18 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.
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Nr. 190

2° KAMER - 18 april 2007

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - AANVRAAG 
TOT MACHTIGING VAN VERBLIJF - OPSCHORTENDE WERKING

2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL TOT VERWIJDERING - NOODZAAK - 
REDENGEVING - WETTIGHEID

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 5 — ARTIKEL 5.1 - ARTIKEL 5.1.F - RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID - 
VREEMDELINGEN - AANVRAAG TOT MACHTIGING VAN VERBLIJF - VRIJHEIDSBEROVING - MAATREGEL 
TOT VERWIJDERING - VERBOD

4º VREEMDELINGEN - AANVRAAG TOT MACHTIGING VAN VERBLIJF - VERDRAG RECHTEN VAN 
DE MENS - ARTIKEL 5.1.F - RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID - VRIJHEIDSBEROVING - 
MAATREGEL TOT VERWIJDERING - VERBOD

1º Een aanvraag tot machtiging van verblijf die op grond van artikel 9, Vreemdelingenwet is  
ingediend  schorst  geen  administratieve  maatregel  van  vrijheidsberoving  die  met  
toepassing van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen1.  (Artt. 7, derde lid, en 9, 
Vreemdelingenwet)

2º  Het  arrest  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  kan  beslissen  dat  de  
vrijheidsberoving  van  een  vreemdeling  met  het  oog  op  diens  verwijdering  aan  een 
dwingende  noodzaak  beantwoordt,  wanneer  het  eerst  heeft  vastgesteld  dat  de  
rechtspleging  die  door  die  vreemdeling  voor  de  Raad  van  State  is  ingesteld  geen  
opschortende  werking  heeft  en  vervolgens  oordeelt  dat  de  maatregel  van 
vrijheidsberoving  alleen  tot  doel  heeft  de  tenuitvoerlegging  van  de  beslissing  tot  
verwijdering van het grondgebied van die vreemdeling te verzekeren, dat hij passend en  
persoonlijk met redenen is omkleed, dat uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat  
die motivering door een feitelijke vergissing of een kennelijke dwaling zou zijn aangetast  
en dat het dossier de relevante gegevens bevat die de redenen voor de keuze van die  
maatregel verantwoorden. (Art. 7, derde lid, Vreemdelingenwet)

3º en 4° Artikel  5.1.f,  E.V.R.M. verbiedt  niet  iedere bij  wet  ingestelde  rechtspleging tot  
verwijdering  van  het  grondgebied  wanneer  de  vreemdeling  die  het  voorwerp  ervan 
uitmaakt een aanvraag tot machtiging van verblijf heeft ingediend op grond van artikel 9,  
Vreemdelingenwet. (Art. 5.1, f, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 9, Vreemdelingenwet)

(S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0320.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert twee middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.

1 Zie Cass., 21 april 1997, AR S.96.0138.F, nr 193
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II. FEITEN
Met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1°, tweede en derde lid, van de Wet 

van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, is tegen de eiser op 26 janu-
ari 2007 een bevel uitgevaardigd om het grondgebied te verlaten met een beslis-
sing tot terugleiding naar de grens en een daartoe genomen maatregel van vrij-
heidsberoving. Die maatregel werd op 23 maart 2007 verlengd.

Op 7 februari 2007 heeft de eiser een verzoekschrift tot invrijheidstelling inge-
diend dat bij beschikking van 14 februari 2007 van de raadkamer van de Recht-
bank van Eerste Aanleg te Brussel ongegrond werd verklaard.

Het bestreden arrest bevestigt deze beschikking.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
1. De eiser verwijt het arrest artikel 149 van de Grondwet en artikel 7 van de 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het ver-
blijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen te schenden.

2. In zoverre het middel de Dienst Vreemdelingenzaken verwijt een onvolledig 
administratief dossier aan de gerechtelijke overheid te hebben overgelegd, houdt 
het geen verband met het arrest en is het niet ontvankelijk.

3. Het middel verwijt de appelrechters niet te hebben geantwoord op de argu-
mentatie waarvan hij in zijn verzoekschrift tot invrijheidstelling aan de eerste 
rechter gewag heeft gemaakt en evenmin op deze welke hij in een pleidooi voor 
het hof van beroep heeft ontwikkeld, inzonderheid betreffende de gegevens over 
zijn familiale toestand en zijn verzoek tot regularisatie van zijn verblijf.

De appelrechters hoeven geen verweer te beantwoorden dat niet in een conclu-
sie werd geformuleerd die voor hen is neergelegd.

Artikel 149 van de Grondwet is niet van toepassing op de beslissingen van de 
onderzoeksgerechten die, wanneer zij uitspraak doen over de handhaving van de 
administratieve maatregel van vrijheidsberoving die tegen een vreemdeling is ge-
nomen, geen vonnissen in de zin van deze bepaling zijn.

Het middel faalt in zoverre naar recht.
4. In strijd met wat de eiser aanvoert schorst een aanvraag tot machtiging van 

verblijf die op grond van artikel 9 van de Wet van 15 december 1980 is inge-
diend geen administratieve maatregel van vrijheidsberoving die met toepassing 
van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen.

Het middel faalt in zoverre eveneens naar recht.
5. Met overneming van de redenen van het advies van het openbaar ministerie, 

vermeldt het arrest vooreerst dat de eiser over geen van de documenten beschikt 
die met toepassing van artikel 2 van de voormelde wet zijn vereist. Het oordeelt 
vervolgens, enerzijds, dat een aanvraag tot voorlopige machtiging van verblijf 
die wegens uitzonderlijke omstandigheden op grond van artikel 9 van de voor-
melde wet is afgeleverd de administratieve hechtenismaatregel niet opschort die 
met toepassing van artikel 7, derde lid, is genomen en, anderzijds, dat een derge-
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lijke machtiging, die te dezen niet aan de eiser werd verleend, alleen de voorlopi-
ge opschorting van het bevel om het grondgebied te verlaten voor gevolg zou 
hebben, zonder dat het een intrekking van die akte tot gevolg heeft.

In zoverre het middel aanvoert dat de beslissing vermeldt dat "de aanvraag tot 
regularisatie geen opschortende werking heeft, doch het bevel om het grondge-
bied te verlaten evenwel zou worden opgeschort tijdens het onderzoek van de 
aanvraag tot regularisatie", gaat het van een onjuiste lezing uit van het arrest en 
faalt het bijgevolg naar recht.

6. Naar luid van artikel 72, tweede lid, van de voormelde wet onderzoeken de 
onderzoeksgerechten of de maatregelen van vrijheidsberoving of tot verwijde-
ring van het grondgebied in overeenstemming zijn met de wet zonder zich te mo-
gen uitspreken over hun gepastheid.

In de gevallen die bij artikel 7, eerste lid, 1°, van de voormelde wet zijn be-
doeld, kan de minister of zijn gemachtigde de vreemdeling die geen houder is 
van de bij artikel 2 vereiste documenten, bevel geven het grondgebied te verla-
ten. Het tweede en derde lid van dit artikel bepalen dat in dat geval, zo de minis-
ter het nodig acht, hij de vreemdeling zonder verwijl naar de grens kan doen te-
rugleiden en dat deze te dien einde kan worden opgesloten voor de tijd die strikt 
noodzakelijk is voor de uitvoering van de maatregel zonder dat de duur van de 
hechtenis twee maanden te boven mag gaan, onder voorbehoud van de verlen-
gingen die overeenkomstig het vierde en vijfde lid zijn beslist.

De beslissing die op 26 januari 2007 door de gemachtigde van de minister van 
Binnenlandse zaken is genomen, heeft de noodzaak om de eiser, die niet over de 
documenten beschikt die bij het voormelde artikel 2 zijn vereist naar de grens te-
rug te leiden en hem te dien einde van zijn vrijheid te beroven, gemotiveerd door 
de omstandigheid dat hij het grondgebied niet wettig op eigen middelen kon ver-
laten en dat, aangezien hij over geen identiteitspapieren beschikte, hij diende te 
worden opgesloten zodat de overheid van zijn land reisdocumenten kon verle-
nen.

Nadat het arrest eerst heeft vastgesteld dat de rechtspleging die de eiser voor 
de Raad van State heeft ingesteld geen opschortende werking heeft, oordeelt het 
vervolgens dat de maatregel van vrijheidsberoving alleen tot doel heeft de tenuit-
voerlegging van de beslissing tot verwijdering van het grondgebied van de eiser 
te verzekeren, dat hij passend en persoonlijk met redenen is  omkleed, dat uit 
geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat die motivering door een feitelijke 
vergissing of een kennelijke dwaling zou zijn aangetast en dat het dossier de re-
levante gegevens bevat die de redenen voor de keuze van die maatregel verant-
woorden.

De appelrechters hebben aldus kunnen beslissen dat de vrijheidsberoving van 
de eiser met het oog op diens verwijdering, aan een dwingende noodzaak in de 
zin van het voormelde artikel 7, derde lid, beantwoordde.

Door tot staving van deze overwegingen, de handhaving te bevelen van de ter-
beschikkingstelling van de eiser van de Dienst Vreemdelingenzaken, omkleedt 
het arrest zijn beslissing regelmatig met redenen en verantwoordt het deze naar 
recht.
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Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Over het tweede middel:
7. De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 149 van de Grondwet en 3, 5, 8 

en 13 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fun-
damentele Vrijheden schendt.

8. In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 3 van het voormel-
de verdrag, zonder aan te geven op welke wijze het arrest die bepaling schendt, 
is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

9. In zoverre het middel het arrest verwijt de artikelen 8 en 13 van het voor-
melde verdrag te schenden door geen rekening te houden, enerzijds, met de fami-
liale toestand van de eiser en, anderzijds, met een hoger beroep bij de Raad van 
State,  is  het  eveneens niet  ontvankelijk.  Uit  de stukken van de rechtspleging 
blijkt immers niet dat de eiser dat verweer voor de appelrechters heeft gevoerd.

10. In zoverre het middel aanvoert dat een aanvraag van machtiging van ver-
blijf die op grond van artikel 9 van de Wet van 15 december 1980 is ingediend, 
een administratieve maatregel van vrijheidsberoving opschort die met toepassing 
van artikel 7, derde lid, van deze wet is genomen en dat artikel 5.1.f., van het 
voormelde verdrag iedere bij wet ingestelde rechtspleging tot verwijdering ver-
biedt wanneer een dergelijke aanvraag tot machtiging werd ingediend, faalt het 
naar recht.

11. In zoverre het middel voor het overige een gebrek aan motivering aan-
voert, voor de redenen die hierboven in antwoord op het eerste middel zijn ver-
meld, faalt het enerzijds naar recht en kan het anderzijds niet worden aangeno-
men.

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.

18 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. V. Lurquin, Brussel en M. Lys, Brussel.

Nr. 191

1° KAMER - 19 april 2007

WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 12 — ARTIKEL 12.4 - STILSTAAND 
VOERTUIG - VOORBIJRIJDEN - VERANDERING VAN RIJSTROOK OF VAN FILE - MANOEUVRE
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De beweging van een voertuig dat, om een voor hem stilstaand voertuig voorbij te rijden,  
zich volledig of gedeeltelijk naar de linkerrijstrook begeeft of van file verandert, is een 
verandering  van  rijstrook  of  van  file  en  dus  een  manoeuvre1.  (Art.  12.4, 
Wegverkeersreglement 1975)

(A. T. WINTERTHUR -EUROPE VERZEKERINGEN nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0357.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 november 2005 in eerste 

aanleg gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 12.3.1 en 12.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 

algemeen reglement op de politie van het wegverkeer;
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt eerst het volgende vast, zonder het de eiser te verwijten:
"(de eiser en de naamloze vennootschap Axa Belgium) houden staande dat er op de 

plaats van de feiten geen onderbroken witte streep was die de rijbaan in twee rijstroken 
verdeelt.

Op de schets van het ongeval zijn hoe dan ook geen wegmarkeringen aangeduid.
Er wordt niet betwist dat de Mozer-vrachtwagen waarvan sprake in de aangifte van de 

eiser, geparkeerd stond op de hoek van de rue Lonhienne.
Blijkens het verslag van 10 september 2001 van inspecteur K., de gemachtigde van (de 

verweerster), 'vertoont de boulevard de la Sauvenière in de richting van het stadscentrum 
naar de Guillemins slechts twee sporen van een onderbroken streep ter hoogte van de 
bocht voor het kruispunt met de rue Lonhienne.

Op de plaats van de aanrijding vertoont de zeven meter brede rijweg geen enkel spoor 
meer van een onderbroken witte streep'.

Ook al houdt men er rekening mee dat de eiser van de rechterkant van de rijbaan naar 
de linkerkant is beginnen te rijden op een plats met 'twee sporen van een onderbroken wit-
te streep', zijn deze ontoereikend om een wegmarkering te zijn die de rijstroken in de zin 
van het Wegverkeersreglement aanduidt.

Al blijkt uit de bewoordingen van de kwestieuze bestuurders in hun aanrijdingsformu-
lier dat zij wisten op 'stroken' te rijden, daaruit volgt dat zij in evenwijdige files reden".

Vervolgens beschikt het bestreden vonnis afwijzend op de vordering van de eiser.
Die beslissing is hierop gegrond:
"Hoe dan ook, de rechtspraak waarop (de eiser en zijn verzekeraar) steunen is hier niet 

1 Cass., 21 nov. 2001, AR P.01.0711.F, nr 634; zie Cass., 23 feb. 1999, AR P.97.0166.N, nr 105; 
contra: Cass., 28 jan. 1992, AR 4700, nr 276. 
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van toepassing in zoverre de kwestieuze bestuurders niet te maken hebben gehad met een 
versmalling van de rijbaan waardoor de voertuigen die in evenwijdige files reden opnieuw 
in een file moesten samenkomen, in welke onderstelling de bestuurder die zich naar links 
begeeft voorrang van rechts heeft op degene die links van hem rijdt.

Toen (de eiser) van file veranderde voerde hij een manœuvre uit in de zin artikel 12.4 
van het Wegverkeersreglement en moest hij voorrang verlenen.

Door aan de heer B. die in de linkerfile reed geen voorrang te geven, waartoe hij ver-
plicht was, heeft hij een fout begaan zonder welke het ongeval niet zou zijn gebeurd zoals 
het zich heeft voorgedaan.

(De eiser) gaat nog meer in de fout daar hij niet verrast was door de aanwezigheid van 
de Mozer-vrachtwagen die, volgens zijn verklaring, van ver te zien was, waardoor hij zijn 
rijstijl had moeten aanpassen om dat obstakel veilig te kunnen voorbijrijden.

Aan de zijde van de heer B. is er geen enkele fout in oorzakelijk verband met het onge-
val bewezen".

Grieven
Krachtens artikel 12.3.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 heeft de be-

stuurder die uiterst rechts rijdt voorrang wanneer oorspronkelijk in evenwijdige files rij-
dende voertuigen om verder te kunnen rijden - volledig of gedeeltelijk - in één file moeten 
samenkomen om een voertuig voorbij te rijden dat op de rijbaan stilstaat of geparkeerd is; 
in die feitelijke omstandigheden is de beweging naar links van het voertuig dat uiterst 
rechts rijdt en dat zich, wegens die omstandigheden voortdurend zo dicht mogelijk bij de 
rechterkant van de rijbaan houdt, geen verandering van file noch een manoeuvre in de zin 
van artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de rijbaan niet in rijstroken was verdeeld en dat uit 
de verklaringen van de partijen en uit hun schetsen blijkt dat de eiser rechts op de rijbaan 
reed en naar links uitweek omdat er een verhuiswagen stond die hem belette voort te rij-
den. Op die grond schendt het bestreden vonnis artikel 12.3.1 van het koninklijk besluit 
van 1 december 1975 wanneer het beslist dat de eiser geen voorrang van rechts had en dat 
hij geen manoeuvre in de zin van artikel 12.4 van dat koninklijk besluit zou hebben uitge-
voerd. Door zich op die vaststelling te baseren om te beslissen dat enkel de eiser aanspra-
kelijk is voor de schadelijke gevolgen van het ongeval en dat de heer B. geen enkele fout 
heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met dat ongeval schendt het bestreden von-
nis bovendien de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement volgt dat de bestuurder die van 

rijstrook of van file verandert een manœuvre uitvoert.
De beweging van een voertuig dat, om een voor hem stilstaand voertuig voor-

bij te rijden, zich volledig of gedeeltelijk naar de linkerrijstrook begeeft of van 
file verandert, is een verandering van rijstrook of van file en dus een manoeuvre 
in de zin van voornoemd artikel 12.4.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eiser en de verzekerde van de verweer-
ster in evenwijdige files in dezelfde richting reden, dat de voortgang van de eiser 
belemmerd werd doordat er voor hem een voertuig stilstond, en dat hij naar links 
is uitgeweken om dat obstakel voorbij te rijden en zodoende aangereden is tegen 
het voertuig van de verzekerde van de verweerster dat in de linkerfile reed.

Door te beslissen dat de eiser een manœuvre heeft uitgevoerd door van file te 
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veranderen, past het bestreden vonnis artikel 12.4 van het Wegverkeers-regle-
ment correct toe.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Oosterbosch.

Nr. 192

1° KAMER - 19 april 2007

1º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS - 
HEROPENING VAN HET DEBAT - VOORTZETTING DEBATTEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - 
WIJZIGING - VOORWAARDEN

2º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - VONNIS - HEROPENING VAN HET DEBAT - 
VOORTZETTING VAN HET DEBAT - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - WIJZIGING - VOORWAARDEN

3º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - DEBAT AB INITIO 
HERVAT - BEWIJS - ZITTINGSBLAD - CONCLUSIES

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DEBAT AB INITIO HERVAT - BEWIJS - ZITTINGSBLAD - CONCLUSIES

1º  en 2°  Na een vonnis  dat  enkel  de  heropening  van het  debat  over  een welbepaald  
onderwerp beveelt dat het vervolg uitmaakt van het vorige debat, moet het vonnis dat 
over dat voorwerp is uitgesproken, door dezelfde rechters die het vorige debat hebben 
bijgewoond worden uitgesproken of, bij ontstentenis daarvan, moet het debat vanaf het  
begin worden hernomen voor een nieuwe zetel. (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)

3º en 4° Indien zulks niet door het zittingsblad is vastgesteld kan het bewijs dat het debat  
volledig  vanaf  het  begin  is  hernomen blijken  uit  de conclusies  die  de partijen  na de  
heropening van het debat hebben neergelegd1. 

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0481.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 20 maart 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 7 feb. 2001, AR P.00.1030.F, nr 72. 
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Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 779, eerste lid, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Grieven
Met toepassing van artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek moeten de 

rechters alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond, zulks op straffe van de nietigheid 
van de beslissing. Na een beslissing die de heropening van het debat beveelt over een door 
die beslissing bepaald onderwerp, zodat het vorige debat over dat punt wordt voortgezet, 
moet de latere beslissing over de vordering worden gewezen door de rechters die de vori-
ge terechtzittingen hebben bijgewoond of, zoniet, door een rechtscollege waarvoor het de-
bat in zijn geheel is hervat (Cass., 15 maart 2006, A.R. nr. P.05.1425.F; Cass., 31 maart 
2000, A.C., 2000, nr. 215; Cass., 5 april 1991, A.C., 1990-91, nr. 411; Cass., 14 oktober 
1988, A.C., 1988-89, nr. 87; Cass., 22 september 1987, A.C., 1987-88, nr. 46).

Uit de processtukken blijkt dat:
- de rechtbank op de terechtzitting van 14 juni 2005 samengesteld was uit de rechters 

A., E. en De., de zaak gepleit werd en de partijen hun dossiers hebben neergelegd;
- de rechtbank, uit dezelfde rechters samengesteld, bij vonnis van 28 juni 2005, de her-

opening van het debat heeft bevolen om de partijen de mogelijkheid te bieden uitleg te ge-
ven over de financiële toestand van de eisers en van de ouders van de verweerster;

- na verschillende zittingen waar de zaak enkel werd verdaagd, de zaak gepleit werd op 
de heropening van het debat op een terechtzitting van de rechtbank van 30 januari 2006 
waar de rechters A., P. en Du. zitting hielden. In het kader van dat debat hebben de partij-
en hun bespreking over de financiële middelen van de eisers en van de ouders van de ver-
weerster voortgezet;

- het vonnis gewezen werd op de terechtzitting van 20 maart 2006, waar de rechtbank 
was samengesteld uit de rechters A., P. en Du.. Het beslist dat de ouders van de verweer-
ster, gelet op hun financiële toestand, niet als solvabele schuldenaars kunnen worden be-
schouwd en dat er bijgevolg geen grond bestaat om, voor de berekening van het bedrag 
van de onderhoudsuitkering die de eisers aan de verweerster verschuldigd zijn, rekening 
te houden met hun draagkracht. Met inachtneming van de financiële toestand van de ei-
sers veroordeelt de rechtbank hen tot betaling van een voorlopig vastgestelde onderhouds-
bijdrage en beveelt de heropening van het debat om zijn onderzoek daarover te voltooien.

Aldus blijkt uit de processtukken dat de rechters die het vervolg van het debat over de 
financiële toestand van de eisers en van de ouders van de verweerster hebben gehoord, en 
die daarover uitspraak hebben gedaan, niet dezelfde zijn als die welke de heropening van 
het debat over de litigieuze kwestie hebben bevolen. Overigens blijkt uit geen enkel pro-
cesstuk dat het debat vanaf het begin voor die rechters zou zijn hervat. Het bestreden von-
nis schendt bijgevolg de in het middel aangewezen bepalingen van het Gerechtelijk Wet-
boek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de processtukken blijkt dat de rechtbank, samengesteld uit voorzitter A. en 

rechters E. en De., op 28 juni 2005 in de zaak een vonnis gewezen heeft dat de 
heropening van het debat beval, dat de zetel, op de zitting van 30 januari 2006, 
waarop het debat werd heropend, samengesteld was uit voorzitter A. en rechters 
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Du. en P., en dat het bestreden vonnis op 20 maart 2006 door laatstgenoemde 
magistraten werd gewezen.

Hoewel artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek in de regel niet 
vereist dat een vonnis dat in dezelfde zaak is gewezen na een beslissing alvorens 
recht te doen, uitgesproken wordt door dezelfde rechters die zitting hielden tij-
dens het debat vóór het vonnis alvorens recht te doen of bij de uitspraak ervan, 
geldt dit niet na een vonnis dat enkel en alleen de heropening van het debat over 
een welbepaald onderwerp beveelt. In dat geval gaat het over de voortzetting van 
het vorige debat over het door de rechter vastgestelde onderwerp.

In dat tweede geval, wanneer de zetel niet uit dezelfde rechters is samengesteld 
als die welke die vorige zittingen bijwoonden, kan het vonnis slechts rechtsgel-
dig door dat nieuw samengestelde gerecht worden gewezen indien het debat voor 
hen volledig wordt hervat.

Hoewel het zittingsblad van 30 januari 2006 niet vaststelt dat het debat vanaf 
het begin is hervat voor de nieuw samengestelde zetel, blijkt evenwel uit de con-
clusies die de eisers en de verweerster na de heropening van het debat hebben 
neergelegd, dat de partijen opnieuw en volledig hebben geconcludeerd over het 
onopzettelijk karakter van de behoeftigheid van de verweerster rekening gehou-
den met de echtscheidingsprocedure waarbij zij betrokken is, over haar lasten, 
over de financiële toestand van de bijdrageplichtigen en over de begindatum van 
de litigieuze onderhoudsbijdrage, dus over alle punten die nog ter discussie ston-
den na de uitspraak van het vonnis van 28 juni 2005.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Heenen.

Nr. 193

1° KAMER - 19 april 2007

1º VERZEKERING — LANDVERZEKERING - KWITANTIE - BESTANDDELEN VAN DE 
SCHADE - NIET-WEERGEGEVEN SCHADEPOSTEN - GEVOLGEN - AFSTAND

2º AFSTAND (RECHTSPLEGING) - LANDVERZEKERING - KWITANTIE - BESTANDDELEN VAN 
DE SCHADE - NIET-WEERGEGEVEN SCHADEPOSTEN - GEVOLGEN

1º en 2° Uit een ondertekende kwitantie kan de rechter niet afleiden dat er afstand van een 
vordering is gedaan, wanneer hij niet vaststelt dat de elementen van de schade waarop 
die  kwitantie  betrekking  heeft  de  posten  bevat  die  het  voorwerp  van  die  vordering  
uitmaken. (Art. 84, Wet Landverzekeringsovereenkomst)
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(T. T. OHRA BELGIUM nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0565.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 oktober 2004 in eerste aan-

leg gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst;
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis zegt eerst dat het document van 30 oktober 1995 niet als dading 

kan worden aangemerkt en beschikt vervolgens afwijzend op het hoger beroep van de 
naamloze vennootschap Henri Torfs - in wier rechten de eiseres is getreden - tegen het 
vonnis waarbij de politierechtbank te Brussel haar vordering tegen de verweerster onge-
grond had verklaard, zulks op grond van alle redenen die geacht worden hier te zijn weer-
gegeven, inzonderheid op grond

"dat (...) [de eiseres] wel degelijk akkoord is gegaan met een bedrag dat lager was dan 
haar aanspraken, zodat zij afstand doet; (...)

dat (de eiseres), door een vergoedingsaanbod van 156.000 BEF te aanvaarden, zich bij-
gevolg onherroepelijk heeft verbonden;

dat zij, nu zij een professionele verzekeraar is, bijzonder slecht geplaatst is om te zeg-
gen dat zij het slachtoffer van een fout is geworden en dat zij de draagwijdte van de heel 
duidelijke  bewoordingen  van  de  kwitantie  die  zij  ondertekende  niet  zou  hebben 
ingeschat".

Grieven
In conclusie voerde de [eiseres] aan 
" dat het document dat (zij) op 3(0) oktober 1995 ondertekende, beschouwd moet wor-

den als een kwitantie ter finale afrekening;
dat met toepassing van artikel 84 van de wet van 25 juni 1992, 'een kwitantie voor een 

gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening voor de benadeelde niet betekent dat hij 
van zijn rechten afziet.  Een kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de 
schade vermelden waarop die afrekening slaat';

dat met toepassing van voornoemd artikel 84, en in het voor de (eiseres) meest ongun-
stige geval, namelijk dat die betwiste overeenkomst geldig zou zijn, er opgemerkt dient te 
worden dat die overeenkomst slechts het mogelijke geschil over de onderstaande posten 
heeft geregeld:

- hoofdzaak,
- overplaatsing radio,
- ingreep alarm,
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- gebruiksderving;
dat in dit voor de (eiseres) ongunstige geval,  er evenwel een reeks posten overblijft 

waarop die overeenkomst geen betrekking heeft, namelijk:
- huur van een vervangingsvoertuig: 7.500 BEF
- btw 260.000 x 20,5 pct.: 3.300 BEF
- takszegels: 500 BEF
- belasting op inverkeerstelling: 2.500 BEF
totaal : 95.800 BEF
zijnde 2.374,82 euro
er in geen geval mag worden van uitgegaan dat de (eiseres) akkoord zou zij gegaan met 

een vergoeding van die verschillende posten die niet zijn weergegeven in de regeling van 
het schadegeval die (de verweerster) haar heeft bezorgd".

Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis beantwoordt met geen enkele reden het middel waarbij de [eise-

res] aanvoerde dat de op 30 oktober 1995 ondertekende kwitantie, met toepassing van ar-
tikel 84 van de wet van 25 juni 1992, slechts betrekking kon hebben op de elementen van 
de schade die zij vermeldde.

Bijgevolg is het bestreden arrest niet regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
Krachtens artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst,
betekent "elke kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of ter finale afrekening (...) 

voor de benadeelde niet dat hij van zijn rechten afziet.
Een kwitantie ter finale afrekening moet de elementen van de schade vermelden waarop 

die afrekening slaat".
Door te beslissen dat de eiseres akkoord was gegaan met een lager bedrag dan haar aan-

spraken, "zodat zij afstand d(eed)", zonder vast te stellen dat de elementen van de schade 
waarop de afrekening van 30 oktober 1995 betrekking had de gevorderde posten bevatte, 
schendt het bestreden vonnis artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 dat haar verbiedt die 
afrekening aan te merken als een afstand van de eiseres om haar rechten betreffende ande-
re elementen van haar schade te doen gelden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Artikel 84 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 

bepaalt, in het eerste lid, dat een kwitantie voor een gedeeltelijke afrekening of 
ter finale afrekening voor de benadeelde niet betekent dat hij van zijn rechten af-
ziet, en in het tweede lid, dat een kwitantie ter finale afrekening de elementen 
van de schade moet vermelden waarop die afrekening slaat.

Het bestreden vonnis stelt vast dat "op 30 oktober 1995 een document, 'rege-
ling van schadegeval' werd ondertekend", dat het als kwitantie aanmerkt, "naar 
luid waarvan [de eiseres] ermee instemde een bedrag te ontvangen als 'minnelij-
ke, forfaitaire en definitieve regeling' van het schadegeval en dat zij een bijko-
mende vergoeding vordert.
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Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de elementen van de schade waarop die 
kwitantie sloeg, de posten omvatte waarop de vordering betrekking had, zodat 
het, door te oordelen dat de partijen geen dading hebben aangegaan maar dat de 
eiseres "akkoord is gegaan met een bedrag dat lager was dan haar aanspraken, 
zodat zij afstand doet", de voornoemde wetsbepaling schendt.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding wordt gemaakt op de kant van het vernietig-

de vonnis.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou-

dend in hoger beroep.

19 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Heenen.

Nr. 194

1° KAMER - 19 april 2007

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - STRAFZAKEN - 
STUKKEN DOOR DE EISER NEERGELEGD BUITEN DE TERMIJN BEPAALD IN ARTIKEL 420BIS, TWEEDE 
LID, SV. - PROCEDURESTUKKEN DIE BETREKKING HEBBEN OP DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STUKKEN DOOR DE EISER NEERGELEGD BUITEN DE 
TERMIJN BEPAALD IN ARTIKEL 420BIS, TWEEDE LID, SV. - PROCEDURESTUKKEN DIE BETREKKING 
HEBBEN OP DE SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - ONTVANKELIJKHEID

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER - DRAAGWIJDTE

4º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14.1 - ONAFHANKELIJKE 
EN ONPARTIJDIGE RECHTER - DRAAGWIJDTE

5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - WETTIG VERHINDERDE RECHTER, 
OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN 
EEN RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - AANWIJZING VOOR DE 
BEHANDELING VAN EEN WELBEPAALDE ZAAK - ARTIKEL 98, GER.W. - DRAAGWIJDTE

6º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN DE ZETEL - WETTIG 
VERHINDERDE RECHTER, OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - 
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TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - 
AANWIJZING VOOR DE BEHANDELING VAN EEN WELBEPAALDE ZAAK - ARTIKEL 98, GER.W. - 
DRAAGWIJDTE

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - 
VEREISTE

8º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER VAN EEN 
ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - VEREISTE

9º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
RECHTER VAN EEN ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - WETTIG 
VERHINDERDE RECHTER, OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - 
BEOORDELING

10º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER VAN EEN 
ANDERE RECHTBANK UIT HET RECHTSGEBIED - ARTIKEL 98, GER.W. - WETTIG VERHINDERDE 
RECHTER, OPENSTAANDE PLAATS VAN RECHTER OF BEHOEFTEN VAN DE DIENST - BEOORDELING

11º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK 
AANGEWEZEN RECHTER - AANWIJZING VAN EEN WELBEPAALDE RECHTER VOOR DE BEHANDELING VAN 
EEN WELBEPAALDE ZAAK - ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

12º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJK AANGEWEZEN RECHTER - AANWIJZING VAN 
EEN WELBEPAALDE RECHTER VOOR DE BEHANDELING VAN EEN WELBEPAALDE ZAAK - 
ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

13º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK 
AANGEWEZEN RECHTER - AANWIJZING OP VORDERING OF ADVIES VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - 
ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

14º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK AANGEWEZEN RECHTER - 
AANWIJZING OP VORDERING OF ADVIES VAN DE PROCUREUR-GENERAAL - ONPARTIJDIGHEID - 
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

15º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK 
AANGEWEZEN RECHTER - BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP - 
VERMOEDEN VAN ONPARTIJDIGHEID TOT AANWIJZING VAN HET TEGENDEEL

16º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTER - TIJDELIJK AANGEWEZEN RECHTER - 
BESCHIKKING VAN DE EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP - VERMOEDEN VAN 
ONPARTIJDIGHEID TOT AANWIJZING VAN HET TEGENDEEL

17º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - RECHTER - VERMOEDEN VAN 
ONPARTIJDIGHEID - ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

18º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - RECHTER - VERMOEDEN VAN ONPARTIJDIGHEID - 
ARTIKEL 6.1 E.V.R.M.

19º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
RECHTER - ARTIKEL 98, GER.W. - DOEL - BEPERKING

20º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER - ARTIKEL 
98, GER.W. - DOEL - BEPERKING

21º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN 
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RECHTER - ARTIKEL 98, GER.W. - OMSTANDIGHEDEN WAARIN DE AANWIJZING GEBEURT - 
BEPERKING

22º RECHTBANKEN — ALGEMEEN - TIJDELIJKE AANWIJZING VAN EEN RECHTER - ARTIKEL 
98, GER.W. - OMSTANDIGHEDEN WAARIN DE AANWIJZING GEBEURT - BEPERKING

23º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - APPELRECHTERS DIE TEN 
ONRECHTE OORDELEN DAT DE ZETEL IN EERSTE AANLEG REGELMATIG IS - GEEN EVOCATIE - SCHIJN 
VAN PARTIJDIGHEID EN AFHANKELIJKHEID IN HOOFDE VAN DE APPELRECHTERS - ARTIKEL 6.1 
E.V.R.M. - ARTIKEL 14.1, I.V.B.P.R. - SCHENDING - VERNIETIGING VANAF DE OUDSTE 
NIETIGE AKTE

1º en 2° Het Hof van cassatie kan kennis nemen van stukken, die door de eiser neergelegd 
worden  buiten  de  termijn  bepaald  in  artikel  420bis,  tweede  lid,  Wetboek  van  
Strafvordering, wanneer deze stukken procedurestukken zijn en betrekking hebben op de 
samenstelling van de zetel die over de zaak, waarop de bestreden beslissing betrekking  
heeft, uitspraak heeft gedaan1.

1 Het O.M. concludeerde op grond van de door de eisers aangevoerde middelen tot de verwerping 
van de cassatieberoepen. Na de mondelinge conclusie van het O.M. werd door het Hof, op vraag van 
de eisers, in toepassing van artikel 1107, Gerechtelijk Wetboek, uitstel verleend om hen toe te laten te 
antwoorden op deze  conclusie.  Op de  uitgestelde  zitting  werd  evenwel  niet  alleen  een noot  als 
bedoeld in artikel 1107, Gerechtelijk Wetboek neergelegd, maar ook een aantal stukken die door de 
eisers waren opgevraagd en die hen de dag van de zitting werden overgemaakt door de griffie van het 
hof van beroep te Gent. Bij het onderzoek van de ontvankelijkheid van deze stukken, tijdens het 
beraad, oordeelt het Hof dat de termijn van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 
hier niet geldt omdat het procedurestukken betrof die betrekking hebben op de samenstelling van de 
zetel die in eerste aanleg over de zaak uitspraak deed. Blijkbaar steunt het oordeel van het Hof op het 
resultaat van de analyse van de inhoud van deze stukken, wat de vraag doet rijzen of, gelet op de a 
priori niet-ontvankelijkheid van de stukken in het licht van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering,  het  Hof  wel  vermocht  kennis  te  nemen  van  de  inhoud.  De  vraag  naar  de 
ontvankelijkheid van deze stukken was overigens nooit in het debat: het is pas tijdens het beraad zelf 
dat  het  Hof  deze  ontvankelijkheid  onderzocht.  Noch  de  burgerlijke  partij,  noch  het  openbaar 
ministerie werden formeel in de mogelijkheid gesteld hieromtrent een standpunt in te nemen. De 
vraag rijst bijgevolg of het Hof, vooraleer het besliste de stukken toch ontvankelijk te verklaren, het 
debat  niet  had  dienen te  heropenen.  Het  geannoteerde  arrest  beperkt  zelf  de  draagwijdte van de 
toegestane uitzondering op de regel van artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering: het 
Hof zal blijkbaar van dergelijke laattijdig neergelegde stukken slechts kennis nemen wanneer deze 
stukken, naar het oordeel van het Hof, beschouwd moeten worden als stukken die tot het dossier van 
de rechtspleging behoren en invloed kunnen hebben op de beoordeling van de regelmatigheid van de 
procedure. Vraag is evenwel of deze rechtspraak, ook al wordt de draagwijdte ervan door het Hof 
beperkt,  de rechtszekerheid niet  in het  gedrang brengt en geen gevaar oplevert voor een verdere 
uitholling van artikel 420bis, Wetboek van Strafvordering. Bovendien kan het gebrek aan eenduidige 
invulling  van  het  begrip  "procedurestuk"  in  de  overweging  onder  randnummer  5  van  het 
geannoteerde arrest nieuwe problemen doen ontstaan. De eisers legden een bundel met verschillende 
stukken neer. Het enige stuk dat kan gekwalificeerd worden als "procedurestuk" is de beschikking 
van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Gent van 4 november 2005. Dat is niet het geval 
voor het advies van de procureur-generaal, dat niet alleen niet "bindend" is en evenmin eensluidend 
moet zijn, maar dat bovendien ook mondeling kan gegeven worden. Dat is nog veel minder het geval 
voor de vraag tot advies gericht aan de procureur-generaal door de eerste voorzitter van het hof van 
beroep te Gent en voor de voorafgaande en bovendien informele briefwisseling tussen de eerste 
voorzitter van het hof van beroep te Gent en de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg te 
Brugge,  Gent en Dendermonde.  Het is evenwel precies op basis  van één van de elementen van 
voormelde vraag om advies vanwege de eerste voorzitter, dat het Hof van cassatie oordeelt dat "de 
indruk kon gewekt worden dat de samenstelling van de zetel die de zaak moest behandelen, werd 
beïnvloed". De voeging van die andere stukken aan het dossier van de rechtspleging was bovendien 
overbodig, aangezien de beschikking van de eerste voorzitter, op zich, volstaat om de wettigheid en 
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3º  en  4°  De  artikelen  6.1,  E.V.R.M.  en  14.1,  I.V.B.P.R.  vereisen  niet  enkel  dat  de  
rechterlijke instantie onafhankelijk en onpartijdig is, maar tevens dat er geen schijn van  
afhankelijkheid of partijdigheid bestaat2. 

5º en 6° Artikel 98, eerste, tweede en vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek, staan niet eraan in 
de  weg dat  de  erin  bedoelde  tijdelijke  aanwijzing  van een rechter  gebeurt  voor  een  
welbepaalde zaak, aangezien het feit  dat een rechter wettig verhinderd is of  dat een 
plaats van rechter openstaat of de behoeften van de dienst dit kunnen rechtvaardigen. 

7º, 8°, 9° en 10° Voor de in artikel 98, Gerechtelijk Wetboek bedoelde tijdelijke aanwijzing  
van een rechter is vereist dat de beschikking van de eerste voorzitter vaststelt dat een 
rechter wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de behoeften van 
de dienst de ordemaatregel rechtvaardigen, alsmede dat de gedelegeerde rechter zijn  
toestemming geeft;  het oordeel  of  die omstandigheden gezamenlijk  of  afzonderlijk  de  
aanwijzing in feite rechtvaardigen komt uitsluitend de eerste voorzitter toe. 

11º, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17° en 18°  Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een  
rechter van een rechtbank in een andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter  
betreft, noch de enkele omstandigheid dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98,  
vijfde lid,  Gerechtelijk  Wetboek gebeurt  op vordering of  op advies van de procureur-
generaal,  kan  een  verdenking  van  partijdigheid  doen  rijzen  in  hoofde  van  een  
gedelegeerd rechter; tot aanwijzing van het tegendeel moet de eerste voorzitter van het  
hof  van beroep,  aan wie  het  behoort  ervoor  te  waken dat  de  delegatie  geen ander  
doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst, geacht worden ter zake enkel de 
goede werking van de dienst op het oog te hebben gehad en worden ook alle rechters  
geacht onpartijdig te oordelen3.

19º,  20°,  21°  en  22°  De  aanwijzing  van  een  rechter  met  toepassing  van  artikel  98, 
Gerechtelijk Wetboek mag geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de  
behandeling  van  een  welbepaalde  zaak  te  beïnvloeden;  evenmin  mogen  de 
omstandigheden waarin de aanwijzing gebeurt, van aard zijn bij de partijen en bij derden 
een schijn van partijdigheid of van afhankelijkheid te doen rijzen. 

23º Wanneer de appelrechters ten onrechte hebben geoordeeld dat de samenstelling van  
de zetel die het beroepen vonnis heeft gewezen, regelmatig is in de zin van de artikelen  
6.1,  E.V.R.M.  en  14.1,  I.V.B.P.R.  en  aldus  ten  onrechte  het  beroepen  vonnis  niet  
uitdrukkelijk hebben vernietigd, zodat dit bij de beklaagden een schijn van partijdigheid 
en van afhankelijkheid van de appelrechters zelf kan doen rijzen, schenden zij voormelde 
verdragsbepalingen  en  vernietigt  het  Hof  het  veroordelend  arrest  en  al  hetgeen  op 
onregelmatige wijze eraan is voorafgegaan vanaf de oudste nietige akte456. (Art. 408, Sv.)

de regelmatigheid van de tijdelijke aanwijzing van een rechter uit  een andere rechtbank van het 
rechtsgebied  te  kunnen onderzoeken.  Dit  stuk was,  zoals  het  hoort,  reeds  lang gevoegd aan het 
dossier van de rechtspleging. 
2 Hof Mensenrechten, arrest Borgers van 30 okt. 1991,  Publ. Eur. Court H.R., Serie A, nr 214-B; 
VERSTRAETEN R., Handboek Strafvordering, 4de uitgave 2005, p. 756, nr 1608. 
3 Zie Cass., 10 dec. 1996, AR P.96.0925.N, nr 496; Cass., 24 april 2001, AR P.96.1117.N, nr 222. 
4 Zie Cass., 6 jan. 1998, AR C.95.0467.N, nr 2.
5 Het Hof vernietigt uitdrukkelijk ook de beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep 
te Gent waarbij toepassing gemaakt wordt van artikel 98, Gerechtelijk Wetboek. In de overwegingen 
van  randnummer  8  van  het  geannoteerde  arrest,  kwalificeert  het  Hof  deze  beschikking  als  een 
"ordemaatregel". Tegen een dergelijke ordemaatregel is geen cassatieberoep toegelaten (zie Cass., 11 
dec. 1991, AR 9385, nr 195). Het Hof had bijgevolg kunnen volstaan met de vaststelling dat deze 
beschikking, ingevolge de vernietiging met verwijzing naar het hof van beroep te Antwerpen zonder 
bestaansreden was geworden.
6 In  de  overweging  van  randnummer  11  van  het  geannoteerde  arrest  oordeelt  het  Hof  dat  de 
appelrechters ten onrechte het beroepen vonnis niet uitdrukkelijk hebben vernietigd. Het Hof lijkt 
aldus te oordelen dat de appelrechters, na de vernietiging van het beroepen vonnis, in toepassing van 
artikel  215,  Wetboek van Strafvordering,  de  zaak  hadden  moeten  evoceren.  Indien  dit  de  juiste 
draagwijdte is van deze overweging, zou men zich, voortbouwend op dezelfde logica, verwachten 
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(K. e.a. T. TURKSE STAAT, minister van Buitenlandse Zaken van Turkije)

ARREST

(A.R. P.06.1605.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen I tot VI [nummers 344, 345, 347, 348, 349 en 350] zijn 

gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer, van 
7 november 2006.

Het cassatieberoep VII [nummer 351] is gericht tegen het arrest KI 350 van het 
Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 8 maart 2005.

Het cassatieberoep VIII [nummer 352] is gericht tegen het arrest KI 351 van 
het Hof van Beroep te Gent,  kamer van inbeschuldigingstelling,  van 8 maart 
2005.

De eiser I voert in een memorie 19 grieven aan.
De eiseres II voert in een memorie 16 grieven aan.
De eiser III.1 voert in een memorie 19 grieven aan.
De eiseres III.2 voert in een memorie 19 grieven aan.
De eiseres IV voert in een memorie 18 grieven aan.
De eiser V voert in een memorie 18 grieven aan.
De eiser VI voert in een memorie 22 grieven aan.
De eiser VII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 1 middel aan.
De eiseres VIII voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, 1 middel 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Cassatieberoepen van de eisers VII en VIII
3. Middel van de eiser VII
Eerste onderdeel
1.  Met de in het onderdeel bekritiseerde reden doet de kamer van inbeschuldi-

gingstelling geen uitspraak over de grond van de zaak.
Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

aan een vernietiging die beperkt bleef tot het bestreden arrest, met verwijzing naar een ander hof van 
beroep. Hier vernietigt het Hof evenwel niet enkel het veroordelend arrest, maar tevens, in toepassing 
van  artikel  408,  Wetboek  van  Strafvordering,  al  hetgeen  op  onregelmatige  wijze  eraan  is 
voorafgegaan vanaf de oudste nietige akte. Aangezien de cassatie met verwijzing de partijen, binnen 
de perken van de vernietiging, herstelt in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens 
beslissing is vernietigd (zie Cass., 13 dec. 1988, AR 2075, nr 221) bevinden de eisers zich opnieuw 
in het stadium dat onmiddellijk volgt op hun verwijzing naar de correctionele rechtbank door de 
raadkamer, zodat men zich, in dit geval, eerder diende te verwachten aan een verwijzing naar een 
rechtbank van eerste aanleg (zie Cass., 6 jan. 1998, AR P.96.0145.N, nr 2)
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Tweede onderdeel
2.  Anders dan het onderdeel aanvoert, wijzen de appelrechters eisers verzoek 

tot  het  stellen  van  bijkomende  onderzoekshandelingen  niet  af  op  grond  van 
schuld of onschuld van de eiser.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.
4. Middel van de eiseres VIII
3.  Met de redenen die de bestreden beslissing bevat, verantwoorden de appel-

rechters  hun  beslissing  tot  afwijzing  van  bijkomende  onderzoekshandelingen 
naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Cassatieberoepen van de eisers I tot VI
5. Ontvankelijkheid van de neergelegde stukken
4.  Ter rechtszitting van 17 april 2007 hebben de eisers stukken neergelegd die 

hen dezelfde dag door de procureur-generaal te Gent zijn gefaxt.
 Deze stukken zijn:
- het verzoek om advies van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te 

Gent van 25 oktober 2006 aan de procureur-generaal bij dit hof over de aanwij-
zing van een rechter van een andere rechtbank en de eraan gevoegde bijlagen;

- de brief van 31 oktober 2006 van de eerste voorzitter aan de procureur-gene-
raal waarbij bijkomende gegevens ter verantwoording van het verzoek om advies 
worden medegedeeld;

- het antwoord van de procureur-generaal van 2 november 2006 aan de eerste 
voorzitter.

Deze stukken zijn procedurestukken en hebben betrekking op de samenstelling 
van de zetel die in eerste aanleg over de zaak uitspraak heeft gedaan. 

Hieruit volgt dat alhoewel die stukken werden neergelegd buiten de termijn 
bepaald in artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, het Hof daar-
van toch kennis kan nemen.

6. Ambtshalve middel in de cassatieberoepen I tot VI
Geschonden bepalingen:
- Artikel 6.1 EVRM en artikel 14.1 IVBPR.
5.  Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste 

voorzitter van het Hof van Beroep te Gent met een beschikking van 4 november 
2005 F. T., ondervoorzitter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde, 
heeft aangewezen om:

"de zaak ten laste van A. M. en andere[n] te behandelen in de Correctionele 
Rechtbank te Brugge en zijn ambt [dienvolgens] bijkomend en voor de duur van 
het proces waar te nemen in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge."

Deze aanwijzing is als volgt gemotiveerd: 
"Gelet op de vraag van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Brugge ertoe strekkend van een rechter uit het rechtsgebied van het Hof van Be-
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roep die het  aanvaardt,  op te dragen tijdelijk zijn ambt waar te  nemen in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge waar de zaak A. M. en 10 andere be-
klaagden moet worden behandeld door een correctionele kamer;

Gelet op de vaststelling dat een plaats van rechter openstaat in de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brugge en tevens op de overweging dat de behoeften van 
de dienst aldaar de hiernavolgende opdracht rechtvaardigen;

Gelet op het advies van de heer procureur-generaal;
Gelet op het feit dat de heer F. T., ondervoorzitter in de Rechtbank van Eerste 

Aanleg te Dendermonde, aanvaardt om de zitting inzake A. en anderen in de 
Correctionele Rechtbank te Brugge voor te zitten;"

6.  Krachtens artikel 6.1, aanhef, EVRM heeft eenieder bij het vaststellen van 
zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid 
van een tegen hem ingestelde strafvervolging, recht op een eerlijke en openbare 
behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie welke bij de wet is ingesteld.

Artikel 14.1 IVBPR vermeldt onder meer dat bij het bepalen van de gegrond-
heid van een tegen hem ingestelde strafvordering of bij het vaststellen van zijn 
rechten en verplichtingen in een rechtsgeding, eenieder recht heeft op een eerlij-
ke en onpartijdige behandeling door een bevoegde, onafhankelijke en onpartijdi-
ge bij de wet ingestelde rechterlijke instantie.

De voornoemde artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR vereisen niet enkel dat de 
rechterlijke instantie  onafhankelijk en onpartijdig is,  maar tevens dat  er  geen 
schijn van afhankelijkheid of partijdigheid bestaat.

7.  Artikel 98, eerste en tweede lid, Gerechtelijk Wetboek bepalen:
"Wanneer een rechter wettig verhinderd is of er een plaats van een rechter 

openstaat in een rechtbank van eerste aanleg of van koophandel, kan de eerste 
voorzitter van het hof van beroep bij beschikking een rechter of een plaatsver-
vangend rechter uit het rechtsgebied van het hof van beroep die dit aanvaardt, 
opdragen er tijdelijk zijn ambt waar te nemen.

De eerste  voorzitter  kan eveneens,  wanneer  de behoeften van de dienst  dit 
rechtvaardigen, bij beschikking, met eerbiediging van de taalwet in gerechtsza-
ken, een rechter uit het rechtsgebied van het hof van beroep met diens toestem-
ming aanwijzen om zijn ambt bijkomend en voor een bepaalde termijn waar te 
nemen in een andere rechtbank van eerste aanleg of een andere rechtbank van 
koophandel gelegen binnen dit rechtsgebied".

Volgens artikel 98, vijfde lid, Gerechtelijk Wetboek wordt die beschikking ge-
geven op vordering of op advies van de procureur-generaal.

8.  Die wetsbepaling staat niet eraan in de weg dat de erin bedoelde tijdelijke 
aanwijzing van een rechter gebeurt voor een welbepaalde zaak. De behoeften 
van de dienst en het feit dat een plaats van rechter openstaat, kunnen dit immers 
rechtvaardigen.

Wel is  vereist  dat  de beschikking van de eerste  voorzitter vaststelt  dat  een 
rechter wettig verhinderd is, dat een plaats van rechter openstaat of dat de be-
hoeften van de dienst de ordemaatregel rechtvaardigen alsmede dat de gedele-
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geerde rechter zijn toestemming geeft. Evenwel komt het oordeel of die omstan-
digheden gezamenlijk of afzonderlijk de aanwijzing in feite rechtvaardigen, uit-
sluitend de eerste voorzitter toe.

9.  Noch de omstandigheid dat de aanwijzing van een rechter van een recht-
bank in een andere rechtbank per definitie een bepaalde rechter betreft, noch de 
enkele omstandigheid dat de beschikking ter zake krachtens artikel 98, vijfde lid, 
Gerechtelijk Wetboek gebeurt op vordering of op advies van de procureur-gene-
raal, kan een verdenking van partijdigheid doen rijzen in hoofde van een gedele-
geerd rechter. Het behoort de eerste voorzitter ervoor te waken dat de delegatie 
geen ander doeleinde nastreeft dan de behoeften van de dienst. Tot aanwijzing 
van het tegendeel moet de eerste voorzitter geacht worden ter zake enkel de goe-
de werking van de dienst op het oog te hebben gehad en worden ook alle rechters 
geacht onpartijdig te oordelen. 

Daarentegen mag de aanwijzing van een rechter met toepassing van artikel 98 
Gerechtelijk Wetboek geen middel zijn om de samenstelling van de zetel voor de 
behandeling van een welbepaalde zaak te beïnvloeden. Evenmin mogen de om-
standigheden waarin die aanwijzingen gebeuren, van aard zijn bij de partijen en 
bij derden een schijn van partijdigheid of van afhankelijkheid te doen rijzen. 

10.  Ter verantwoording van zijn verzoek om advies over de aanwijzing van 
een rechter uit een andere rechtbank van zijn rechtsgebied stelt de eerste voorzit-
ter van het Hof van Beroep te Gent in zijn brief van 31 oktober 2006 aan de pro-
cureur-generaal te Gent onder meer:

 "de federale procureur heeft laten verstaan dat het om een zeer 'geladen' pro-
ces gaat en mevrouw D. voelt zich beter geruggensteund door een mannelijke er-
varen strafrechter."

Deze verantwoording kan bij de rechtsonderhorigen de indruk wekken dat de 
samenstelling van de zetel die de zaak moest behandelen, werd beïnvloed.

De aanwijzing die hierop volgde, ook al wordt elke rechter geacht onafhanke-
lijk en onpartijdig te zijn, kan derhalve een schijn van partijdigheid en afhanke-
lijkheid creëren.

Het feit dat de procureur-generaal op 2 november 2005 negatief adviseerde 
over de aanwijzing van een rechter uit een andere rechtbank, doet hieraan niet af. 
De inhoud van dit negatieve advies kan integendeel die schijn nog versterken.

11.  Hieruit volgt dat de appelrechters ten onrechte hebben geoordeeld dat de 
samenstelling van de zetel die het beroepen vonnis heeft gewezen, regelmatig is 
in de zin van de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR. Aldus hebben ze ten on-
rechte het beroepen vonnis niet uitdrukkelijk vernietigd. 

Dit kan bij de beklaagden meteen een schijn van partijdigheid en van afhanke-
lijkheid van de appelrechters zelf doen rijzen.

Het bestreden arrest schendt derhalve de artikelen 6.1 EVRM en 14.1 IVBPR.
7 . Middelen van de eisers I tot VI
12. De middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, behoe-

ven geen antwoord.
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8. Omvang van de cassatie
13. De hierna uit te spreken vernietiging van het bestreden arrest brengt de 

vernietiging mede van het tussenarrest, van het beroepen vonnis, van de tussen-
vonnissen alsmede van de beschikking van 4 november 2005 van de eerste voor-
zitter  van het  Hof van Beroep te  Gent  waarbij  F.  T.,  ondervoorzitter  van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde wordt aangewezen. De onwettig-
heid van het bestreden arrest volgt immers uit de onwettigheid van die akten.

14. De vernietiging van het beroepen vonnis brengt de vernietiging mede van 
de daaropvolgende beslissingen waarbij de onmiddellijke aanhouding van de ei-
sers II tot en met VI is bevolen. Deze beslissingen zijn immers het gevolg van de 
onwettigheid van de beslissingen van het beroepen vonnis over de strafvorde-
ring.

15. De vernietiging van de beslissingen van het bestreden arrest over de tegen 
de eisers I tot en met VI ingestelde strafvordering, brengt de vernietiging met 
zich mede van de beslissingen waarbij hun onmiddellijke aanhouding wordt be-
volen.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen tegen de arresten (nummers KI 350 en KI 351) 

van het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling van 8 maart 
2005.

Veroordeelt de eisers VII en VIII in de kosten van hun cassatieberoep.
Vernietigt:
- de bestreden arresten (nummers 1540 tot 1547) van het Hof van Beroep te 

Gent, correctionele kamer, van 7 november 2006;

-  het tussenarrest van 12 september 2006;

-  de vonnissen van de Correctionele Rechtbank te Brugge van 6 december 
2005, 24 januari 2006 en 28 februari 2006;

-  de  beslissingen  van 28 februari  2006 van de  Correctionele  Rechtbank te 
Brugge die de onmiddellijke aanhouding van de eisers II tot en met VI beveelt;

- de beschikking van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Gent van 4 
november 2005 waarbij F. T., ondervoorzitter in de Rechtbank van eerste Aanleg 
te Dendermonde is aangewezen.

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ver-
nietigde arresten, van de vernietigde vonnissen en van de vernietigde beschik-
king.

Laat de kosten ten laste van de Staat.

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

19 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. C. Alexander, Brugge, P. Bekaert, Brugge, R. Jespers, Antwerpen, T. 
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Prakken, Amsterdam, N. Lorenzetti, Brugge en J. Fermon, Brussel.

Nr. 195

1° KAMER - 20 april 2007

1º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — STUITING - NIEUWE WET - HANDELING 
TOT STUITING GESTELD ONDER DE GELDING VAN DE OUDE WET - GEVOLGEN

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - VERJARING - HANDELING 
TOT STUITING GESTELD ONDER DE GELDING VAN DE OUDE WET - GEVOLGEN

3º VERJARING — BURGERLIJKE ZAKEN — ALLERLEI - VLAAMSE GEMEENSCHAP - 
ONDERWIJSSECTOR - TEN ONRECHTE BETAALDE WEDDE - TERUGVORDERING - VERJARING - 
TOEPASSELIJK STELSEL

4º ONDERWIJS - VLAAMSE GEMEENSCHAP - TEN ONRECHTE BETAALDE WEDDE - 
TERUGVORDERING - VERJARING - TOEPASSELIJK STELSEL

1º en 2° Behoudens andersluidende wilsuiting van de wetgever,  heeft  een nieuwe wet  
inzake de verjaring niet tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de  
oude wet  een stuitend karakter  had,  na de  inwerkingtreding van de nieuwe wet  niet  
langer die stuitende werking zou hebben1. (Art. 2, B.W.)

3º en 4° De in artikel 7, §2, van de wet van 6 februari  1970 vervatte gemeenrechtelijke  
regeling inzake de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbetaling van door de Staat  
ten  onrechte  uitbetaalde  sommen  en  de  bijkomende  termijn  van  30  jaar  voor  de  
effectieve terugvordering ervan, blijft onverkort van toepassing op de door de Vlaamse  
Gemeenschap  gedane  terugvordering  van  een  ten  onrechte  betaalde  wedde  aan  
leerkracht, ook al heeft de decreetgever in de onderwijssector de in §1 van voormeld 
artikel voorziene vijfjarige verjaringstermijn voor de vraag tot terugbetaling teruggebracht  
tot  één  jaar.  (Art.  7,  §1,  eerste  lid,  en  §2,  eerste  en  tweede  lid,  Wet  6  feb.  1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
de provinciën; Art. 198, §1, eerste lid, Decr. Vl. R. 31 juli 1990 betreffende het Onderwijs - 
II)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP, Vlaamse Minister van Onderwijs en Vorming T. P.)

ARREST

(A.R. C.04.0178.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.

1 Zie Cass., 12 april 2002, AR C.01.0157.F, nr 224.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- het in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde algemeen rechtsbeginsel dat 

de wet geen terugwerkende kracht heeft;
- artikel 198, inzonderheid de eerste, tweede en vierde paragrafen, van het decreet van 

de Vlaamse Raad van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II (waarvan de eerste para-
graaf werd gewijzigd bij decreet van 28 april 1993 en de vierde paragraaf werd gewijzigd 
bij decreet van 14 juli 1998), in werking getreden, luidens artikel 203 van dit decreet, op 1 
september 1990;

- artikel 106 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot samenordening van de wet-
ten op de rijkscomptabiliteit, vormend artikel 7, §§1 en 2, van de wet van 6 februari 1970 
betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en 
de provinciën (zoals gewijzigd bij wet van 24 december 1976);

-  artikel 7, §§1 en 2, van de wet van 6 februari  1970 betreffende de verjaring van 
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provinciën (zoals gewijzigd 
bij wet van 24 december 1976);

- de artikelen 2 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Eiseres' oorspronkelijke tegenvordering tot het bekomen van terugbetaling, lastens de 

verweerder, van ten onrechte genoten wedde, werd door de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te Brussel bij vonnis van 24 maart 2000 (A.R. 96/14138/A) ingewilligd.

Het Hof van Beroep te Brussel verklaart in het bestreden arrest van 12 juni 2003 ver-
weerders hoger beroep ontvankelijk en gegrond, doet het vonnis van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel van 24 maart 2000 teniet, vernietigt het bestreden dwangbevel, 
veroordeelt de eiseres tot de terugbetaling van ieder bedrag dat zou betaald of ingehouden 
zijn ingevolge dit dwangbevel en veroordeelt de eiseres (het dispositief van het arrest ver-
meldt klaarblijkelijk bij materiële vergissing "tweede geïntimeerde", daar waar dit, blij-
kens de motieven van het arrest, p. 5, tweede alinea, "eerste geïntimeerde" moet zijn) tot 
een schadevergoeding aan de verweerder van 2.500 euro, verhoogd met de gerechtelijke 
intresten, en tot de helft van de kosten in hoger beroep, op volgende gronden (arrest pp. 4 
en 5):

"De verjaring
(De verweerder) roept de verjaring van de vordering in zich stoelend op artikel 198, §1, 

van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, inzake wedden en wedden-
toelagen door de Vlaamse Gemeenschap of haar rechtsvoorganger ten onrechte aan de in-
richtende machten en de personeelsleden uitbetaalde sommen.

Volgens dit artikel vervallen deze sommen voorgoed aan hen die ze ontvangen als de 
terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een termijn van één jaar te rekenen van 
de eerste januari volgend op de datum van de betaling. Wel werd een overgangsregeling 
uitgewerkt voor de sommen uitbetaald tussen respectievelijk 1 januari 1986 en 1 januari 
1991 voor dewelke een verjaringstermijn van drie jaar blijft gelden en voor de sommen 
uitbetaald tussen 1 januari 1991 en 1 januari 1992 voor dewelke een verjaringstermijn van 
2 jaar wordt voorzien.

Voor de sommen uitbetaald vóór 1 januari 1986 wordt in het decreet geen afwijkende 
regel voorzien.

Hieruit volgt dat de, niet voor uitlegging vatbare, duidelijke tekst van het decreet op 
deze sommen dient te worden toegepast.

Vermits de termijn van meer dan één jaar verlopen was tussen de laatste stuitingsdaad 
en de datum van de betekening van het dwangbevel, na het van kracht worden van het de-
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creet, waren de toelagen voorgoed vervallen aan (de verweerder) op het ogenblik van de 
betekening van het dwangbevel in 1996.

Tevergeefs houden (de eiseres en de Belgische Staat) voor dat de dertigjarige verjaring 
dient te worden toegepast gezien zij noch bedrieglijke handelingen noch valse of welbe-
wust onvolledige verklaringen van (de verweerder) aantonen.

De schadevergoeding van 200.000 BEF.
Haar eigen regel met betrekking tot de verjaring van de ten onrechte uitgekeerde wed-

dentoelagen miskennend heeft (de Belgische Staat) met een onbehoorlijke hardnekkig-
heid, twintig jaar na het uitkeren van de weddentoelagen, de inning van deze toelagen na-
gestreefd.

Hierdoor werd aan de rechtsvoorganger van (de verweerder), die er laattijdig en na het 
leveren van de prestaties van werd ingelicht dat hij in feite voor zijn voltijdse betrekking 
geen cent loon kon ontvangen, een morele schade berokkend, die bij gebreke aan feitelij-
ke gegevens desbetreffend forfaitair dient begroot te worden op 2.500 euro.

De schadevergoeding is alleen verschuldigd door (de eiseres).
De Belgische Staat treedt enkel op als mandataris van (de eiseres) die exclusief de aan-

sprakelijkheid draagt voor de beslissing om verjaarde sommen langs een dwangbevel te 
innen".

Grieven
Het hof van beroep stelt in de bestreden beslissing vast (1) dat de terugvordering door 

eiseres weddentoelagen betreft die rechtstreeks werden uitbetaald aan de rechtsvoorgan-
ger van de verweerder in de periodes van 16 november 1976 tot 1 oktober 1977 en van 1 
juli 1979 tot maart 1980 (arrest p. 2, onderaan), (2) dat de weddentoelagen een eerste maal 
werden teruggevraagd door een aangetekend schrijven van 3 november 1980, waarop een 
aangetekend schrijven van 11 september 1981 volgde (arrest p. 3, derde en vierde alinea's) 
en (3) dat het dwangbevel bij gerechtsdeurwaarderexploot van 13 november 1996 werd 
betekend.

Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 7, §1, eerste lid, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de 

verjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de staat en de provinciën, 
zoals gewijzigd bij wet van 24 december 1976, zijn, inzake wedden, voorschotten daarop 
en vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden vormen of ermede ge-
lijkstaan, de door de Staat ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen 
die ze hebben ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een ter-
mijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het jaar van de betaling.

Zoals uit de vaststellingen van het hof van beroep zelf blijkt, was de eerste dag van te-
werkstelling waarvan de bezoldiging het voorwerp van een vordering tot terugbetaling 
uitmaakte, 16 november 1976, zodat de terugbetaling bij aangetekend schrijven van 3 no-
vember 1980 gevraagd werd binnen de termijn van vijf jaar bepaald bij de toenmalig gel-
dende wetgeving, nu deze termijn verstreek op 1 januari 1981.

Artikel 7, §2, eerste lid, van de genoemde wet van 6 februari 1970 bepaalt de vorm-
voorschriften waaraan de vraag tot terugbetaling moet voldoen. Er werd niet vastgesteld 
dat de vraag tot terugbetaling van 3 november 1980 niet aan deze voorwaarden voldeed.

Naar luid van artikel 7, §2, tweede lid, van de genoemde wet van 6 februari 1970 kan, 
te rekenen van de afgifte van de aangetekende brief die de vraag tot terugbetaling inhoudt, 
de terugvordering van het niet verschuldigde gedurende dertig jaar worden uitgeoefend, 
zodat de terugvordering bij het op 13 november 1996 betekende dwangbevel tijdig ge-
schiedde.
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Deze regeling maakt derhalve een onderscheid tussen de vraag tot terugbetaling en de 
werkelijke terugvordering.

Deze bepalingen van artikel 7, §1 en §2, van de wet van 6 februari 1970 werden later 
overgenomen in artikel 106, §1 en §2, van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 tot sa-
menordening van de wetten op de rijkscomptabiliteit.

De eerste paragraaf van artikel 198 van het decreet van de Vlaamse Raad van 31 juli 
1990 betreffende het onderwijs-II (gewijzigd bij decreet van 28 april 1993), in werking 
getreden, luidens artikel 203 van dit decreet, op 1 september 1990, dit wil zeggen meer 
dan vijf jaar na de eerste januari van het jaar waarin de laatste prestaties waarvan de be-
zoldiging (deels) werd teruggevorderd, werden geleverd, bepaalt dat inzake toegekende 
werkingsmiddelen of toelagen alsmede wedden, weddentoelagen, voorschotten daarop en 
vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden of weddentoelagen vor-
men of ermede gelijkstaan, de door de Vlaamse Gemeenschap of haar rechtsvoorganger 
aan de inrichtende machten van onderwijs en de personeelsleden, ten onrechte uitbetaalde 
sommen voorgoed vervallen aan hen die ze ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet 
gevraagd werd binnen een termijn van één jaar te rekenen van de eerste januari volgend 
op de datum van betaling.

De vierde paragraaf van genoemd artikel 198, gewijzigd bij decreet van 14 juli 1998, 
bepaalt in zijn eerste lid de vormvoorwaarden waaraan de vraag tot terugbetaling moet 
voldoen, en in zijn tweede lid dat te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief 
het onverschuldigde bedrag gedurende dertig jaar kan worden teruggevorderd. Er dient al-
dus ook hier een onderscheid te worden gemaakt tussen de vraag tot terugbetaling en de 
werkelijke terugvordering.

Aldus worden in de artikelen 7 van de genoemde wet van 6 februari 1970 en 198 van 
het genoemde decreet van 31 juli 1990 gelijkaardige terugvorderingsmodaliteiten voor-
zien: de terugbetaling van onrechtmatig genoten bedragen moet eerst binnen een bepaalde 
termijn en onder bepaalde vormvoorwaarden worden gevraagd, waarna een termijn van 
dertig jaar openstaat voor de terugvordering.

Te dezen werd de, overeenkomstig de toenmalig geldende wetsbepalingen, formeel re-
gelmatige en tijdig geformuleerde vraag tot terugbetaling van 3 november 1980, gevolgd 
door een terugvordering binnen dertig jaar, door middel van het dwangbevel dat betekend 
werd op 13 november 1996.

Deze termijn van dertig jaar werd niet gewijzigd door artikel 198 van het genoemde de-
creet van 31 juli 1990.

De omstandigheid dat artikel 198 van het genoemde decreet van 31 juli 1990 een nieu-
we termijn bepaalt binnen dewelke de terugbetaling moet worden gevraagd van de ten on-
rechte uitbetaalde wedden, toelagen, vergoedingen of uitkeringen, doet geen afbreuk aan 
de voorheen, op grond van de toen geldende wetsbepalingen, geldig verrichte vraag tot te-
rugbetaling.

Niet alleen was artikel 198 van het genoemde decreet van 31 juli 1990 slechts van toe-
passing vanaf 1 september 1990, bovendien beschikt de wet, gelet op artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, alleen voor de toekomst en heeft zij geen terugwerkende kracht.

Aldus kan een latere wet de regelmatigheid, zowel uit het oogpunt van de tijdigheid als 
de vormvoorschriften, van een rechtshandeling (de vraag tot terugbetaling binnen de ter-
mijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het jaar van de onterechte betaling) 
niet tenietdoen door het stellen van een andere termijn (één jaar vanaf de eerste januari 
van het jaar volgend op de onterechte betaling) die, na het van kracht worden van de nieu-
we wet, onmogelijk nog kan worden nageleefd.

Het hof van beroep, dat de verjaring van de vordering ten onrechte beoordeelt in het 
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licht van de bepalingen betreffende de door de wet vereiste voorafgaande vraag tot terug-
betaling, kon derhalve niet wettig oordelen dat de toelagen voorgoed vervallen waren om-
dat "de termijn van meer dan één jaar verlopen was tussen de laatste stuitingsdaad en de 
datum van de betekening van het dwangbevel, na het van kracht worden van het decreet".

Aldus verwart het hof van beroep de door de wet bedoelde vraag tot terugbetaling met 
de vordering tot terugbetaling.

Door aldus klaarblijkelijk te oordelen dat eiseres' vordering niet kon toegekend worden 
omdat ze werd gesteld méér dan één jaar na het van kracht worden van het decreet van 31 
juli 1990 op 1 september 1990, miskent het hof van beroep alle in dit onderdeel genoemde 
wetsbepalingen  evenals  het  algemeen  rechtsbeginsel  dat  de  wet  geen  terugwerkende 
kracht heeft, neergelegd in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Het hof van beroep kon aldus evenmin wettig de eiseres veroordelen tot betaling van 
een schadevergoeding wegens morele schade ingevolge "onbehoorlijk hardnekkige" mis-
kenning van de regel inzake verjaring. Het hof van beroep schendt aldus ook artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek, nu de daartoe vereiste fout niet wettig werd vastgesteld.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens het toepasselijke artikel 7, §1, eerste lid, van de wet van 6 februa-

ri 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele 
van de Staat en de provinciën vervallen, inzake wedden, voorschotten daarop en 
vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden vormen of er-
mede gelijkstaan, de door de Staat ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed 
aan hen die ze hebben ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd 
werd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari van het 
jaar van de betaling.

Krachtens artikel 7, §2, eerste lid, van die wet moet de vraag tot terugbetaling 
om geldig te zijn ter kennis worden gebracht van de schuldenaar bij een ter post 
aangetekende brief met vermelding van het totale bedrag van de teruggevraagde 
som met, per jaar, de opgave van de ten onrechte uitgevoerde betalingen en met 
vermelding van de bepalingen in strijd waarmede de betalingen zijn gedaan.

Krachtens artikel 7, §2, tweede lid, van die wet kan, te rekenen vanaf de afgif-
te van de aangetekende brief, het niet verschuldigde gedurende dertig jaar wor-
den vervolgd.

2. Uit die wetsbepalingen volgt dat de wet van 6 februari 1970 betreffende de 
verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat een onder-
scheid maakt tussen, enerzijds, de vraag tot terugbetaling van de onverschuldigd 
betaalde wedde die de vijfjarige verjaringstermijn stuit en, anderzijds, de effec-
tieve terugvordering van de onverschuldigd betaalde wedde die gedurende dertig 
jaar kan worden vervolgd te rekenen vanaf de afgifte van de aangetekende brief 
waarin de vraag tot terugbetaling wordt geformuleerd.

3. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 198, §1, eerste lid, van het de-
creet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II, zoals gewijzigd bij decreet 
van 28 april 1993 betreffende het onderwijs-IV, zijn, inzake toegekende wer-
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kingsmiddelen of toelagen alsmede wedden, weddentoelagen, voorschotten daar-
op en vergoedingen of uitkeringen, die een toebehoren van de wedden of wed-
dentoelagen vormen of ermede gelijkstaan, de door de Vlaamse Gemeenschap of 
haar rechtsvoorganger aan de inrichtende machten van onderwijs en de perso-
neelsleden, ten onrechte uitbetaalde sommen voorgoed vervallen aan hen die ze 
ontvangen, als de terugbetaling daarvan niet gevraagd werd binnen een termijn 
van één jaar te rekenen van de eerste januari volgend op de datum van betaling.

Krachtens artikel 124 van het decreet van 28 april 1993 betreffende het onder-
wijs-IV heeft het voornoemde artikel 198, §1, eerste lid, uitwerking met ingang 
van 1 september 1990.

4. Hieruit volgt dat de decreetgever in de regel in de onderwijssector, in afwij-
king van artikel 7, §1, van de wet van 6 februari 1970, de verjaringstermijn voor 
de vraag tot terugbetaling van onverschuldigd betaalde sommen heeft terugge-
bracht tot één jaar maar niet de vormvoorschriften voor de vraag tot terugbeta-
ling en de bijkomende termijn voor de effectieve terugvordering van genoemd 
artikel 7 buiten werking heeft willen stellen. Derhalve blijft het bepaalde in arti-
kel 7, §2, van de wet van 6 februari 1970 als gemeenrechtelijke regeling onver-
kort van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap gedane terugvordering 
van een ten onrechte betaalde wedde aan een leerkracht.

5. Krachtens artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek beschikt de wet alleen voor 
het toekomende en heeft zij geen terugwerkende kracht, tenzij de wetgever uit-
drukkelijk of stilzwijgend maar zeker, anders heeft beslist. Behoudens anderslui-
dende wilsuiting van de wetgever, heeft een nieuwe wet inzake de verjaring niet 
tot gevolg dat een daad of een akte die onder gelding van de oude wet een stui-
tend karakter had, na de inwerkingtreding van de nieuwe wet niet langer die stui-
tende werking zou hebben.

Derhalve kan artikel 198, §1, van het decreet van 31 juli 1990 dat geen terug-
werkende kracht heeft en van toepassing is sedert 1 september 1990, als latere 
wet niet tot gevolg hebben dat een onder gelding van artikel 7, §1, van de wet 
van 6 februari 1970 tijdig gedane vraag tot terugbetaling bij aangetekende brief 
die  een rechtsgeldige stuiting van  de  verjaring uitmaakte,  diende  herhaald te 
worden na de inwerkingtreding van het decreet.

6. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiseres van de rechtsvoorganger van de verweerder weddentoelagen terug-

vordert die werden uitbetaald in de periode van 16 november 1976 tot 1 oktober 
1977 en van 1 juli 1979 tot maart 1980;

- de terugbetaling van de weddentoelagen een eerste maal werd gevraagd met 
een aangetekende brief van 3 november 1980 en vervolgens met een aangeteken-
de brief van 11 september 1981;

- de eiseres op 13 november 1996 aan de rechtsvoorganger van de verweerder 
een dwangbevel liet betekenen tot terugvordering van de beweerde onverschul-
digd betaalde weddentoelagen.

7. Vermits uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat de vraag tot 
terugbetaling binnen een termijn van vijf jaar te rekenen van de eerste januari 
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van het jaar van de betaling, bij aangetekende brief regelmatig ter kennis werd 
gebracht aan de rechtsvoorganger van de verweerder, kon de eiseres voor de te-
rugvordering van de onverschuldigd betaalde wedde een beroep doen op de in 
het te dezen toepasselijke artikel 7, §2, tweede lid, van de voornoemde wet van 6 
februari 1970 bepaalde termijn van dertig jaar te rekenen vanaf de afgifte van de 
aangetekende brief.

8. De appelrechters oordelen dat te dezen artikel 198, §1, van het decreet van 
31 juli 1990 betreffende het onderwijs-II diende te worden toegepast en dat de 
vordering van de eiseres vervallen was vermits er na het van kracht worden van 
het decreet een termijn van meer dan één jaar verlopen was tussen de laatste stui-
tingsdaad en de datum van de betekening van het dwangbevel in 1996. Door al-
dus te oordelen schenden de appelrechters artikel 198, §1, eerste lid, van het de-
creet van 31 juli 1990.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het hoger beroep ontvan-

kelijk wordt verklaard;
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

over.
Verklaart het arrest bindend voor de tot bindendverklaring opgeroepen partij.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Geinger 
en De Gryse.

Nr. 196

1° KAMER - 20 april 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - TE 
LAAT NEERGELEGDE CONCLUSIE - SANCTIE - WERING VAN DE CONCLUSIE UIT HET DEBAT - 
DRAAGWIJDTE

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - TE LAAT 
NEERGELEGDE CONCLUSIE - SANCTIE - WERING VAN DE CONCLUSIE UIT HET DEBAT - DRAAGWIJDTE

3º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GETUIGEN - GETUIGENVERHOOR - 
VERVALLENVERKLARING WEGENS FOUTIEVE PASSIVITEIT - GEVOLGEN - RECHT VAN VERDEDIGING
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4º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - GETUIGEN - 
GETUIGENVERHOOR - VERVALLENVERKLARING WEGENS FOUTIEVE PASSIVITEIT - GEVOLGEN

1º en 2° Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die van 
toepassing is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende termijn niet  
naleeft, zodat die sanctie niet ongedaan kan worden gemaakt op grond van artikel 867  
van het Ger. W. dat terzake niet toepasselijk is. (Artt. 747, § 2, laatste lid en 867, Ger.W.)

3º en 4° De op de rechter rustende verplichting niet ten gronde te beslissen vooraleer het  
door hem bevolen getuigenverhoor wordt gehouden, houdt op wanneer de partij aan wie 
de mogelijkheid is gegeven getuigen te horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen,  
zodat  de  rechter  die  een  dergelijke  fout  vaststelt  het  recht  van  verdediging  en  de  
wettelijke bepalingen over het getuigenverhoor niet miskent als hij op grond van die fout 
de  onzorgvuldige  partij  vervallen  verklaart  van  haar  recht  de  getuigen  te  doen 
horen1.(Artt. 915 e.v., Ger.W.)

(D. T. P.)

ARREST

(A.R. C.04.0393.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 april 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 741, 742, zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 24 juni 1970, 745, 

zoals gewijzigd bij artikel 19 van de wet van 3 augustus 1992, 746, 747, zoals vervangen 
bij artikel 20 van de wet van 3 augustus 1992 en §2 zoals gewijzigd bij artikel 1 van de 
wet van 23 maart 1995, 867, zoals vervangen bij artikel 38 van de wet van 3 augustus 
1992 en zoals gewijzigd bij artikel 2 van de wet van 23 november 1998, en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep weert de conclusie van de eiseres in beroep, met het opschrift "be-

sluiten" en gedagtekend 29 augustus 2003, waarop de griffier acteerde dat zij werd neer-
gelegd op de griffie van het hof van beroep op 1 september 2003 ambtshalve uit de debat-
ten op de volgende gronden:

"(De verweerder) vordert de wering van de door (de eiseres) op 1 september 2003 neer-
gelegde conclusie wegens laattijdigheid, in toepassing van art. 747, §2 Ger. W..

Bij beschikking art. 747, §2, Ger. W. gewezen op 5 juni 2003 door de waarnemende 
voorzitter van deze kamer van dit (hof van beroep) werd de uiterste datum voor (de eise-
res) om een conclusie neer te leggen bepaald op 29 augustus 2003.

De griffier acteerde op de kwestige conclusie van (de eiseres): 'neergelegd ter griffie 

1 Cass., 24 jan. 1980, AC., 1979-80, nr 310; Cass., 1 okt. 1982, AR, nr 3460, AC., 1982-83, nr 81; 
Cass., 12 feb. 1999, AR nr C.97.0010.N, nr 82.
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van het Hof van Beroep te Gent op 1 september 2003'.
(De eiseres) meent dat de neerlegging wèl tijdig gebeurde nu zij de kwestige conclusie 

d.m.v. telefax op 29 augustus 2003 heeft doorgestuurd zowel naar de griffie van dit (hof 
van beroep) als naar de raadsman van (de verweerder), verwijzende naar art. 52 Ger. W. 
en naar de wetswijzing voorzien in art. 5 van de wet van 20 oktober 2000 tot invoering 
van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in 
de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure.

Enkel met de datum zoals geacteerd door de griffier kan in rechte worden rekening ge-
houden als zijnde de datum waarop de kwestige conclusie daadwerkelijk werd neergelegd.

Immers, de gebeurlijk andersluidende datumvermeldingen van het telefaxtoestel  zijn 
waardeloos en niet controleerbaar.

De verwijzing naar de algemene regel van art. 52 Ger. W. inzake termijnen geldt hier 
overigens niet omdat daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken door de dwingende termijn-
bepaling in de voormelde beschikking.

Ook de vermelde wetswijziging geldt niet nu bij gebreke aan uitvoeringsbepalingen 
deze wet nog niet in werking is getreden.

(De eiseres) beroept zich tevergeefs op overmacht nu dit geenszins wordt bewezen.
Het vermoeden van art. 745, tweede lid, Ger. W. is niet van toepassing in de hypothese 

voorzien door art. 747, §2, Ger. W..
De term 'overlegd' zoals aangewend in art. 747, §2, Ger. W. heeft immers niet dezelfde 

draagwijdte als deze term gebruikt in art. 745, tweede lid, Ger. W. nu dit zou neerkomen 
op het automatisch met 5 dagen verkorten van de in de voormelde beschikking voorziene 
termijn, zodat er een tegenstrijdigheid zou ontstaan tussen de formele draagwijdte van de 
beschikking en de concrete uitwerking ervan. Dit is niet de bedoeling van de wetgever ge-
weest. Enkel de neerlegging ter griffie binnen de door de beschikking art. 747, §2, Ger. 
W. gestelde termijn, geldt als betekening (art. 746 Ger. W.).

Nu de kwestige conclusie pas neergelegd werd op 1 september 2003, dient vastgesteld 
dat de overlegging laattijdig gebeurde en in strijd is met de dwingende termijnbepaling 
van de voormelde beschikking d.d. 5 juni 2003.

In toepassing van de door art. 747, §2, Ger. W. voorziene sanctie wordt de kwestige 
conclusie ambtshalve uit de debatten geweerd" (blz. 1, laatste alinea, tot blz. 3, eerste ali-
nea, van het arrest).

Grieven
1. Krachtens de artikelen 741 en 742 van het Gerechtelijk Wetboek nemen de partijen 

conclusie door het origineel van hun conclusies aan de griffie te zenden of ze aldaar neer 
te leggen.

Krachtens artikel 745 van hetzelfde wetboek worden alle conclusies aan de tegenpartij 
of aan haar advocaat gezonden, tezelfdertijd als zij ter griffie worden neergelegd.

Krachtens artikel 746 van hetzelfde wetboek geldt de neerlegging van de conclusies ter 
griffie als betekening.

Krachtens artikel 747, §2, van hetzelfde wetboek worden, wanneer de voorzitter of de 
door hem aangewezen rechter op verzoek van ten minste een van de partijen de termijnen 
heeft bepaald om conclusie te nemen, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken 
van de termijnen, ambtshalve uit de debatten geweerd, behoudens de in deze zaak niet 
toepasselijke uitzonderingen. De wetgever beoogde met de invoering van die bepaling een 
wapen te creëren tegen een onwillige procespartij.

Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek kan het verzuim of de onregelma-
tigheid van de vorm van een proceshandeling, met inbegrip van de niet-naleving van de 
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op straffe van nietigheid voorgeschreven termijnen of van de vermelding van een vorm, 
niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het 
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat die niet-vermelde vorm werkelijk in 
acht is genomen.

Naar luid van artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zijn de regels van het geding 
toepasselijk op de rechtsmiddelen, voor zover de bepalingen van boek III van dat wetboek 
er niet van afwijken.

2. Bij beschikking van 5 juni 2003 van de waarnemend voorzitter van de 11de kamer 
van het Hof van Beroep te Gent, gewezen met toepassing van artikel 747, §2, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, werd de uiterste datum voor de eiseres om een conclusie neer te leg-
gen, bepaald op 29 augustus 2003.

Uit het dossier van de rechtspleging en de vaststellingen van het hof van beroep blijkt 
dat de eiseres ter griffie van het hof van beroep een conclusie gedagtekend 29 augustus 
2003 neerlegde, waarop de griffier acteerde dat zij werd neergelegd op 1 september 2003.

In een regelmatig aan het hof van beroep voorgelegde conclusie bevestigde de eiseres 
dat zij die conclusie op 29 augustus 2003 om 16.36 uur overeenkomstig artikel 745 van 
het Burgerlijk Wetboek meedeelde aan (de advocaat van) de verweerder (zie blz. 2, vijfde 
alinea, van de conclusie van de eiseres gedagtekend 5 februari 2004).

Uit het dossier van de rechtspleging, de conclusies van de partijen en de vaststellingen 
van het hof van beroep blijkt dat de verweerder de mededeling van de conclusie op 29 au-
gustus niet betwist.

Uit wat voorafgaat blijkt dat het doel dat de wet beoogt met artikel 747, in het bijzonder 
§2, van het Gerechtelijk Wetboek in deze zaak werd bereikt, ook al was de neerlegging op 
de griffie van de kwestieuze conclusie van de eiseres naar de termijn laattijdig.

Het hof van beroep stelt niet vast dat het doel van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek in deze zaak niet werd bereikt.

Het hof van beroep beslist aldus niet wettig de conclusie waarvan de griffier acteerde 
dat zij op 1 september 2003 ter griffie werd neergelegd, uit de debatten te weren. Min-
stens is die beslissing niet naar recht verantwoord.

Conclusie
Het hof van beroep beslist niet wettig de conclusie, waarvan de griffier acteerde dat zij 

op 1 september 2003 ter griffie werd neergelegd, ambtshalve uit de debatten te weren. 
Minstens is die beslissing niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 741, 
742, zoals gewijzigd bij artikel 9 van de wet van 24 juni 1970, 745, zoals gewijzigd bij ar-
tikel 19 van de wet van 3 augustus 1992, 746, 747, zoals vervangen bij artikel 20 van de 
wet van 3 augustus 1992 en §2 zoals gewijzigd bij artikel 1 van de wet van 23 maart 
1995, 867, zoals vervangen bij artikel 38 van de wet van 3 augustus 1992 en zoals gewij-
zigd bij artikel 2 van de wet van 23 november 1998, en 1042 van het Gerechtelijk Wet-
boek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 19, eerste lid, 870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 en, voor zoveel als nodig, 

1068 van het Gerechtelijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep wijst het hoger beroep van de eiseres af als ongegrond en bevestigt 
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het beroepen vonnis van 6 februari 2003, waarbij de vordering van de eiseres tot echt-
scheiding ongegrond wordt verklaard en de eiseres vervallen wordt verklaard van haar 
recht over te gaan tot een getuigenverhoor.

Het hof van beroep komt tot die beslissing op de volgende gronden:
"1. (De eiseres) wordt gegriefd door het bestreden vonnis waar (de eiseres) wordt ver-

vallen verklaard van het recht tot het houden van een getuigenverhoor.
(De eiseres) meent dat de eerste rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen bij tus-

senvonnis dd. 31 januari 2002 en bij navolgend bevelschrift dd. 8 november 2002, in be-
ginsel door deze beslissing gebonden is en geen uitspraak ten gronde kan doen alvorens 
het verhoor heeft plaatsgehad.

Waar (de eiseres) reeds bij tussenvonnis dd. 31 januari 2002 gemachtigd werd een aan-
tal beweerde feiten te bewijzen, bleef (de eiseres) stilzitten en benaarstigde zij geenszins 
het houden van het getuigenverhoor:

- na een ruime termijn van ongeveer 2 maanden legde (de verweerder) op 4 april 2002 
een conclusie neer waarbij hij de afwijzing van de vordering tot echtscheiding vorderde 
gezien (de eiseres) haar procedure niet benaarstigde; daartegen kwam geen reactie vanwe-
ge (de eiseres);

- op het verzoek dd. 30 april 2002 vanwege de raadsman van (de verweerder) aan de 
raadsman van (de eiseres) om een aanvraag tot rechtsdag overeenkomstig art. 750, §1, 
Ger. W. te ondertekenen, kwam evenmin enige reactie;

- op 14 mei 2002 werd voor (de verweerder) een verzoekschrift in toepassing van art. 
750, §2, Ger. W. neergelegd, waarop door (de eiseres) evenmin enige opmerking werd ge-
maakt;

- bij bevelschrift d.d. 30 mei 2002 werd dienvolgens overeenkomstig art. 750, §2, Ger. 
W. de behandeling van de zaak vastgesteld op 28 november 2002;

- bij brief gedateerd op 31 mei 2002 die pas op 5 juni 2002 aankwam op de griffie, kon-
digde de raadsman van (de eiseres) plots aan dat 'eerstdaags' een verzoek tot het houden 
van getuigenverhoor zou worden neergelegd;

- na het opnieuw gewoon laten verstrijken van meerdere maanden, werd pas op 7 no-
vember 2002 door (de eiseres) een verzoekschrift neergelegd voor het houden van het ge-
tuigenverhoor, wat werd ingewilligd bij bevelschrift d.d. 8 november 2002 voor de zitting 
van 16 juni 2003;

- op de zitting van 28 november 2002 verscheen (de eiseres) niet noch iemand voor 
haar zodat in toepassing van art. 750, §2, Ger. W. de zaak op vraag van (de verweerder) in 
beraad werd genomen voor afwijzing van de eis;

- pas op 3 januari 2003 reageerde (de eiseres) d.m.v. een verzoek tot heropening der de-
batten, wat door de eerste rechter werd afgewezen op 13 januari 2003 bij gebrek aan nieu-
we feiten van overwegend belang in de zin van art. 772 Ger. W.;

- op 6 februari 2003 volgde tenslotte het thans bestreden vonnis waarbij (de eiseres) 
werd vervallen verklaard van het op 16 juni 2003 geplande getuigenverhoor.

Uit de voorgaande opsomming blijkt ontegensprekelijk dat (de eiseres) als procespartij 
niet alleen een aanhoudende nalatigheid en een foute passiviteit heeft vertoond doch te-
vens, in tegenstelling tot hetgeen zij thans beweert, dat zij het verzoek tot het houden van 
getuigenverhoor geenszins binnen redelijke termijn heeft ingediend.

De bewering 'dat zij enige tijd nodig had om haar getuigenlijst samen te stellen' doet 
daaraan geen afbreuk nu dit door niets wordt aangetoond of aannemelijk gemaakt en nu 
de verstreken tijdsduur aanzienlijk elke redelijkheid overschrijdt.

Op de regel dat de rechter die een getuigenverhoor heeft bevolen in beginsel gebonden 
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is door die beslissing en geen uitspraak ten gronde kan doen voordat het getuigenverhoor 
heeft plaatsgehad, moet een uitzondering worden gemaakt wanneer de partij die het be-
wijs door getuigen mag leveren blijk geeft van aanhoudende nalatigheid, zoals hier kenne-
lijk het geval is.

(De eiseres) meent ten onrechte dat het in de gegeven omstandigheden vervallen ver-
klaren van het recht om over te gaan tot een getuigenverhoor een schending zou zijn van 
het recht op een behoorlijke rechtsbedeling en een eerlijk proces (art. 6 EVRM en art. 14 
IVBPR).

Immers, de rechter miskent geenszins het recht van verdediging van die nalatige partij 
wanneer hij haar wegens haar foute passiviteit vervallen verklaart van het recht de bij een 
vorige beslissing toegestane getuigenverhoren te houden.

Er is hier evenmin sprake van tegenstrijdigheid tussen de onderscheiden beslissingen 
doch enkel van het door eigen schuldig toedoen vervallen zijn van een eerdere machtiging 
tot bewijslevering.

De in die zin geformuleerde grieven falen naar recht" (blz. 3, midden, tot blz. 5, derde 
alinea, van het arrest).

Grieven
Eerste onderdeel
1. Bij tussenvonnis van de 3de kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne 

van 31 januari 2002 werd de eiseres gemachtigd haar grieven te bewijzen door alle rechts-
middelen, getuigen inbegrepen. De rechtbank stelde om het getuigenverhoor te houden 
voorzitter J. C. aan, of in geval van belet, elke andere rechter door de voorzitter aan te 
duiden, op verzoekschrift daartoe dag en uur te bepalen.

Bij beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne van 8 
november 2002 werd het houden van een getuigenverhoor bepaald op 16 juni 2003.

2. Als aanvankelijk eisende partij diende eiseres het bewijs te leveren van de feiten, die 
zij aanvoerde als grond voor de door haar gevorderde echtscheiding en dat overeenkom-
stig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek.

Wanneer  de  wet  de  bewijsvoering  door  getuigen  niet  verbiedt,  oordeelt  de  rechter 
krachtens de artikelen 915 en 916 van het Gerechtelijk Wetboek in feite en derhalve op 
onaantastbare wijze of een getuigenbewijs dienstig kan worden geleverd, op voorwaarde 
evenwel dat hij het principieel recht om zodanig bewijs te leveren, niet miskent.

Krachtens artikel 917 van het Gerechtelijk Wetboek dient de rechter die het getuigen-
verhoor beveelt, in zijn vonnis de feiten waarvan hij het bewijs toelaat te vermelden, als-
ook de plaats, de dag en het uur van de zitting in raadkamer waarop het getuigenverhoor 
zal worden gehouden. Artikel 917 van het Gerechtelijk Wetboek is een dwingende bepa-
ling.

Het tussenvonnis van 31 januari 2002 staat het getuigenverhoor toe, maar laat na, met 
miskenning van artikel 917, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, de plaats, de dag en het uur 
te bepalen waarop het getuigenverhoor zal worden gehouden en bepaalt daarvoor evenmin 
een termijn.

In geval van onwettigheid van het vonnis dat het getuigenverhoor toestaat omwille van 
het niet bepalen van dag en uur waarop het getuigenverhoor zal worden gehouden, kan de 
partij die het getuigenverhoor heeft gevraagd, niet wettig vervallen worden verklaard van 
haar recht om over te gaan tot een getuigenverhoor op grond van "een aanhoudende nala-
tigheid en een foutieve passiviteit" en de vaststelling "dat zij het verzoek tot het houden 
van getuigenverhoor geenszins binnen redelijke termijn heeft ingediend". Door het beroe-
pen vonnis van 6 februari 2003, dat een dergelijke vervallenverklaring uitspreekt, te be-
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vestigen, schendt het hof van beroep de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 
870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 en 1068 van het Gerechtelijk Wetboek.

3. Het recht van verdediging impliceert dat elke partij de gelegenheid krijgt de elemen-
ten te doen kennen die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van haar vordering of verweer. 
Daarbij dient het principe van de gelijke behandeling van de partijen te worden in acht ge-
nomen.

Door het beroepen vonnis van 6 februari 2003, waarbij de eiseres achteraf vervallen 
werd verklaard om over te gaan tot een getuigenverhoor, te bevestigen, terwijl de recht-
bank, in strijd met artikel 917, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek in haar tussenvonnis van 
31 januari 2002 naliet voor het houden van het getuigenverhoor dag en uur te bepalen en 
terwijl de voorzitter van de rechtbank bij beschikking van 8 november 2002 dag en uur 
vaststelde voor het houden van dat getuigenverhoor, en aldus de eiseres te beroven van 
het haar toegestane getuigenverhoor, schendt het hof van beroep het recht van verdediging 
van de eiseres.

Conclusie 
Het hof van beroep bevestigt niet wettig het beroepen vonnis dat de eiseres vervallen 

verklaart van haar recht tot het houden van een getuigenverhoor (schending van de artike-
len 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870, 915, 916, 917, 918, 922, 932 en 1068 van het 
Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek, kan het verzuim of de 

onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling of van de vermelding 
van een vorm niet tot nietigheid leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt of-
wel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofwel dat 
die niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen.

Krachtens artikel 747, §2, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, worden 
onverminderd de toepassing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§1 
en 2, de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen die 
door de rechter waren bepaald om conclusies te nemen, ambtshalve uit het debat 
geweerd.

2. Het weren van conclusies uit het debat maakt een autonome sanctie uit die 
van toepassing is als een partij de haar door de rechter opgelegde dwingende ter-
mijn niet naleeft.

Het middel dat ervan uitgaat dat bij laattijdige conclusies artikel 867 van het 
Gerechtelijk Wetboek van toepassing is, faalt naar recht.

Tweede middel
Eerste onderdeel
3. Het arrest stelt vast dat:
- de eiseres bij tussenvonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne 

van 31 januari 2002, waartegen geen hoger beroep werd ingesteld, gemachtigd 
werd een aantal beweerde feiten te bewijzen;
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- het hoger beroep van de eiseres gericht was tegen het beroepen vonnis van 6 
februari 2003 van dezelfde rechtbank.

4. Het onderdeel voert aan dat het tussenvonnis van 31 januari 2002 onwettig 
is wegens schending van artikel 917, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

5. In zoverre het onderdeel betrekking heeft op een vonnis waartegen geen ho-
ger beroep werd ingesteld, is het niet ontvankelijk.

6. In de regel is de rechter die een getuigenverhoor beveelt, gehouden door 
deze beslissing en mag hij niet ten gronde beslissen vooraleer het getuigenver-
hoor wordt gehouden.

Die verplichting houdt evenwel op wanneer de partij aan wie de mogelijkheid 
is gegeven getuigen te doen horen, aanhoudend en foutief nalaat dit te doen. De 
rechter die een dergelijke fout vaststelt miskent het recht van verdediging en de 
wettelijke bepalingen over het getuigenverhoor niet als hij op grond van die fout, 
de onzorgvuldige partij vervallen verklaart van haar recht de getuigen te doen 
horen.

7. Het arrest oordeelt op grond van de erin opgesomde feiten dat te dezen de 
eiseres kennelijk aanhoudend nalatig is geweest en een foutieve passiviteit heeft 
vertoond en in een dergelijk geval de rechter het recht van verdediging niet mis-
kent wanneer hij haar vervallen verklaart van het recht de bij een vorige beslis-
sing toegestane getuigenverhoren te houden.

Aldus verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Bruyn.

Nr. 197

1° KAMER - 20 april 2007

1º LEVENSONDERHOUD - ONDERHOUDSVERPLICHTING TUSSEN ECHTGENOTEN - OUDERLIJKE 
ONDERHOUDSVERPLICHTING - RANGORDE

2º HUWELIJK - ONDERHOUDSVERPLICHTING TUSSEN ECHTGENOTEN - OUDERLIJKE 
ONDERHOUDSVERPLICHTING - RANGORDE

1º en 2° Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhoudsverplichting  
tussen echtgenoten de ouderlijke onderhoudsverplichting; zulks neemt evenwel niet weg  
dat  de  ouderlijke  onderhoudsverplichting  blijft  gelden  wanneer  de  middelen  van  de 
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echtgenoot van het kind ontoereikend zijn om zijn onderhoudsverplichting na te komen of  
wanneer vaststaat dat hij in gebreke is1. (Artt. 203, §1, en 213, B.W.)

(K. T. B. en B. )

ARREST

(A.R. C.05.0153.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 november 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 203, §1, zoals vervangen bij artikel 32 van de Wet van 31 maart 1987, 

B.S., 27 mei 1987 en gewijzigd door artikel 2 van de Wet van 13 april 1995, B.S., 24 mei 
1995.

Aangevochten beslissingen
Het aangevochten vonnis veroordeelt de eiseres tot teruggave aan de verweerder van 

alle ontvangen onderhoudsbijdragen voor hun dochter vanaf juli 2001 op grond van de be-
slissing dat vanaf die datum verweerder niet meer gehouden was tot dergelijke bijdragen.

Deze laatste beslissing is gesteund op de volgende motieven:
"(De verweerder) vordert de afschaffing van de onderhoudsbijdrage vanaf mei 2001 

omdat hij stelt dat sedert die datum zijn dochter alleen is gaan wonen.
Op het ogenblik dat partijen, (de verweerder) en (de eiseres), uit elkaar zijn gegaan 

werd aanvankelijk voor (...) hun enige dochter, geboren op 13 juni 1983, (...) een onder-
houdsbijdrage voorzien van 3.500 BEF (beschikking kort geding 20 november 1985), be-
drag dat nadien is opgetrokken tot 5.000 BEF (vonnis vredegerecht 12 april 1994) 123,95 
euro en geïndexeerd in januari 2002, 142,66 euro bedroeg.

Nadat (de verweerder) en (de eiseres) huidige procedure bij de eerste rechter zijn aan-
gevat bij proces-verbaal van vrijwillige verschijning dd. 30 april 2002, is  bij verzoek-
schrift tot vrijwillige tussenkomst dd. 14 mei 2002 (hun dochter) tussengekomen met de 
vraag de onderhoudsbijdrage 'voortaan' aan haar rechtstreeks te betalen en de onderhouds-
bijdrage te verhogen tot 250 euro.

Uit de voorliggende stukken blijkt dat (de dochter) in juli 2001 in het huwelijk is getre-
den en dat haar man haar pas in april 2002 in België vervoegd heeft.

Op 21 september 2001 heeft (de dochter) een huurovereenkomst voor een woning afge-
sloten ad 10.500 BEF.

De bewering van (de verweerder) als zou (zijn dochter) reeds vanaf mei 2001 afzonder-
lijk wonen wordt door geen stuk aangetoond.

Krachtens artikel 213 Burgerlijk Wetboek, zijn de echtgenoten jegens elkaar tot samen-

1 Zie Cass., 7 april 1995, AR C.94.0061.N, nr 192.
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woning verplicht; zij zijn elkaar getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd.
Deze onderhoudsverplichting primeert op de andere onderhoudsverplichtingen.
Het feit dat de echtgenoot van (de dochter) haar pas in april 2002 zou hebben vervoegd 

in België doet geen afbreuk aan deze essentiële verplichting.
De beslissing om in het huwelijk te treden tijdens haar studies is een keuze die (de 

dochter) zelf gemaakt heeft, zoals zij in haar besluiten aangeeft.
Het gaat niet op dat de ouders, bij een huwelijk van hun kinderen toch nog verder een 

onderhoudsplicht hebben tegenover hun kinderen,  nu deze verplichtingen onmiddellijk 
van bij aanvang van het huwelijk wordt vervangen door de verplichting van de echtgeno-
ten jegens elkaar.

Hieraan voorbij gaan zou een ontkenning betekenen van de instelling van het huwelijk 
en de daaruit voortspruitende rechten en plichten.

De rechtbank is derhalve van oordeel dat de eerste rechter ten onrechte (de verweerder) 
heeft veroordeeld tot verdere betaling van een onderhoudsbijdrage aan zijn dochter.

Het hoger beroep is derhalve gegrond en het eerste vonnis dient derhalve hervormd zo-
als hierna bepaald".

Grieven
Artikel 203, §1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek stelt uitdrukkelijk dat "indien 

de opleiding niet voltooid is, de verplichting (gedefinieerd in lid 1, met name tot huisves-
ting, levensonderhoud, toezicht, opvoeding en opleiding van de kinderen) door(loopt) na 
de meerderjarigheid van het kind".

De verplichting voortvloeiend uit artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek neemt 
dus geen einde zolang de opleiding van het kind niet voltooid is. De plicht van de ouders 
loopt bijgevolg door tot op het ogenblik dat de opleiding van hun kind voleindigd zal zijn.

De onderhoudsplicht op grond van artikel 203, §1, van het Burgerlijk Wetboek neemt 
niet automatisch een einde bij de aanvang van het huwelijk om te worden wordt vervan-
gen door de wettelijke verplichting van de echtgenoten jegens elkaar voortvloeiende uit 
artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek zonder dat deze onderhoudsplicht verder zou blij-
ven rusten op de ouders, indien de echtgenoot van het studerende kind niet in staat blijkt 
te zijn diens verplichtingen krachtens artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek na te komen 
bij gebreke aan eigen inkomsten.

Het onderzochte vonnis oordeelt echter dat het niet opgaat dat "de ouders, bij een hu-
welijk van hun kinderen toch nog verder een onderhoudsplicht hebben tegenover hun kin-
deren, nu deze verplichting onmiddellijk van bij de aanvang van het huwelijk wordt ver-
vangen door de verplichting van de echtgenoten jegens elkaar" (vonnis, pagina 4).

Door te verwijzen naar de feitelijke omstandigheden "volledig weergegeven door de 
eerste rechter" (vonnis, pagina 3, derde alinea) maakt het aangevochten vonnis deze tot de 
zijne.

De eerste rechter stelt, in diens vonnis van 2 september 2003, vast dat "uit de neerge-
legde stukken inderdaad blijkt dat de echtgenoot van (de dochter) OCMW-steungerech-
tigd is en hij momenteel in een sociale economische situatie verkeert die hem nog niet 
toelaat zijn hulpverplichting ten opzichte van zijn echtgenote na te komen" (vonnis van 2 
september 2003 van de vrederechter, derde bladzijde, bovenaan).

Door op grond van het enkele feit van het huwelijk van diens studerende dochter samen 
met de vaststelling van de eerste rechter dat haar echtgenoot zich niet in de mogelijkheid 
bevindt om zijn echtelijke verplichting tot hulpverlening na te komen, te beslissen dat de 
verweerder niet langer meer gehouden was tot diens wettelijke onderhoudsplicht zolang 
de studies van de dochter niet beëindigd zijn, schendt het aangevochten vonnis artikel 
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203, §1, van het Burgerlijk Wetboek.
Indien het aangevochten vonnis in die zin moet gelezen worden dat het de feitelijke 

vaststellingen van de vrederechter niet tot de zijne zou hebben gemaakt, antwoordt het 
aangevochten vonnis alsdan niet op het door eiseres in haar `conclusie in graad van be-
roep' opgeworpen middel dat de echtgenoot van haar dochter "niet in staat blijkt te zijn 
hulpverplichting krachtens artikel 213 B.W. na te komen bij gebreke aan eigen inkom-
sten" zodat "de ouders verplicht (blijven) bij te dragen in het onderhoud van de - zelfs 
meerderjarige en gehuwde - dochter in de mate van hun respectieve mogelijkheden" (p. 4, 
randnummer 4).

Door niet te antwoorden op het middel van de eiseres dat de onderhoudsplicht, ook in 
de hypothese van het huwelijk, blijft bestaan wanneer de echtgenoot geen inkomen heeft, 
miskent het aangevochten vonnis, mitsdien, ook artikel 149 van de Grondwet.

Tweede middel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1.  Artikel 203, §1, van het  Burgerlijk Wetboek, bepaalt dat  de ouders naar 

evenredigheid van hun middelen dienen te zorgen voor de huisvesting, het le-
vensonderhoud, het toezicht, de opvoeding en de opleiding van hun kind en dat 
deze verplichting doorloopt na de meerderjarigheid van hun kind, indien de op-
leiding niet voltooid is.

Artikel 213 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat echtgenoten elkaar, onder 
meer, hulp en bijstand verschuldigd zijn.

2. Ingeval het kind gehuwd is, primeert in regel de bijzondere onderhouds-ver-
plichting tussen echtgenoten, de ouderlijke onderhoudsverplichting.

Zulks neemt evenwel niet weg dat de ouderlijke onderhoudsverplichting blijft 
gelden wanneer de middelen van de echtgenoot van het kind ontoereikend zijn 
om zijn onderhoudsverplichting na te komen of wanneer vaststaat dat hij in ge-
breke is.

3. De appelrechters stellen vast, mede met verwijzing naar het beroepen von-
nis, dat:

- de opleiding van de meerderjarige dochter van de eiseres en de verweerder 
een normale voortgang kent maar nog niet is voltooid;

- de dochter, behalve OCMW-steun, geen normale inkomsten geniet en zo-
doende onderhoudsgerechtigd is;

- de dochter in juli 2001 is gehuwd en vervolgens in september 2001 alleen is 
gaan wonen, waarna haar echtgenoot zich in april 2002 bij haar heeft vervoegd;

- de echtgenoot in die periode OCMW-steungerechtigd was en in een sociale 
en economische situatie verkeerde die hem nog niet toeliet zijn hulpverplichting 
ten opzichte van zijn echtgenote na te komen;

- de echtgenoot sinds juli 2003 werk heeft en een uurloon ontvangt van bijna 
10 euro.

Op grond hiervan oordelen de appelrechters dat "het niet op(gaat) dat de ou-
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ders bij een huwelijk van hun kinderen toch nog verder een onderhoudsplicht 
hebben tegenover hun kinderen, nu deze verplichtingen onmiddellijk van bij de 
aanvang van het huwelijk (worden) vervangen door de verplichting van de echt-
genoten jegens elkaar" en "dat hieraan voorbijgaan een ontkenning (zou) beteke-
nen van de instelling van het huwelijk en de daaruit voortspruitende rechten en 
plichten".

De appelrechters beslissen vervolgens dat  "vanaf juli  2001 (de verweerder) 
niet meer gehouden is een onderhoudsbijdrage te betalen voor zijn dochter" en 
zij veroordelen de eiseres "tot teruggave aan (de verweerder) van alle ontvangen 
onderhoudsbijdrage(n) voor (hun dochter) vanaf die datum".

4. Door aldus te beslissen, schenden de appelrechters artikel 203, §1, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
5. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het hoger beroep ontvanke-

lijk wordt verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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 Me-

chelen, zitting houdende in hoger beroep.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Lefebvre.

Nr. 198

1° KAMER - 20 april 2007

VERZEKERING — LANDVERZEKERING - SCHADEGEVAL - BEPERKING VAN DE 
GEVOLGEN - DOOR DE VERZEKERAAR GEDRAGEN REDDINGSKOSTEN - MAATREGELEN DIE DE 
VERZEKERDE UIT EIGEN BEWEGING HEEFT GENOMEN - BEGRIP

Als reddingskosten die in geval van schadegeval door de verzekeraar worden gedragen,  
moeten aangezien worden de kosten veroorzaakt door maatregelen die de verzekerde 
op  eigen  initiatief  neemt  ongeacht  het  feit  dat  die  maatregelen  ook  door  de  derde  
benadeelde konden genomen worden en ongeacht de omstandigheid dat de gevolgen  
die de verzekerde wil voorkomen of beperken, de verzekerde zelf dan wel een derde 
treffen of dreigen te treffen. (Art. 52, Wet Landverzekeringsovereenkomst)

(TRANSPORT INGELS JULIEN bvba T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)
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ARREST

(A.R. C.05.0271.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 8 februari 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 20 en 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereen-

komsten;
- artikel 1 en 3 van de Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelover-

eenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen;
- artikel 1 van de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 

inzake motorrijtuigen,  gevoegd als  bijlage bij  het  koninklijk  besluit  van 14 december 
1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring inzake motorrijtuigen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis, doordat het de vordering van de eiseres tot het bekomen van de 

terugbetaling van de door haar voorgeschoten "reddingskosten" overeenkomstig artikelen 
20 en 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten ongegrond 
verklaart, op grond van onder meer de volgende motieven:

"(De eiseres) werpt na heropening der debatten op dat (de verweerster) de opruimings-
kosten moet terugbetalen, nu dit geen eigen schade zou zijn, vermits het niet gaat om 
schade aan de vervoerde goederen, maar wel om 'reddingskosten': kosten die (de eiseres) 
gedragen heeft voor het nemen van alle redelijke maatregelen om de gevolgen van het 
schadegeval (dreigende schade aan de berm) te voorkomen en te beperken (art. 20 en 52 
Wet 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomsten). (De verweerster) voert aan 
dat zij niet kan aangesproken worden, nu het gevorderde uitsluitend eigen schade van haar 
verzekerde betreft en geen schade aan derden. In het kader van de WAM-wet 1989 kan 
men bovendien niet tegelijkertijd verzekerde en derde dekkingsgerechtigde benadeelde 
zijn. De rechtbank oordeelt dat de door (de eiseres) gevorderde opruimingskosten (ber-
ging lading en afvalverwerking) niet kunnen toegekend worden, nu (de eiseres) enerzijds 
niet aantoont gesubrogeerd te zijn in de rechten van een derde benadeelde (in deze de 
overheid als beheerder van het openbaar domein in wiens berm de lading terecht kwam) 
en zij anderzijds als verzekerde van (de verweerster) geen dekkingsgerechtigde benadeel-
de derde in de zin van de WAM-Wet is. Als dusdanig vordert (de eiseres) wel degelijk te-
rugbetaling van eigen schade, welke uitgesloten is in het kader van de WAM polis" .

Grieven 
In het kader  van de WAM-polis  is  de  BA-verzekeraar  weliswaar  gehouden om: de 

schade aan derden te vergoeden, wanneer deze schade werd toegebracht door een fout van 
zijn verzekerde naar aanleiding van een verkeersongeval en er een oorzakelijk verband 
bestaat tussen diens fout en de schade; hij moet geen dekking verlenen voor eigen schade 
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van zijn verzekerde (artikel 3, §1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen en artikel 1 van de model-
overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ge-
voegd als bijlage bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de model-
overeenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen).

Vermits de WAM-polis een aansprakelijkheidsverzekering betreft, dient ook rekening 
gehouden te worden met de artikelen 20 en 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de Land-
verzekeringsovereenkomsten. Krachtens artikel 52 van de Wet van 25 juni 1992 op de 
Landverzekeringsovereenkomsten, dat de tegenhanger van artikel 20 van de wet is, wor-
den de kosten die voortvloeien zowel uit  de maatregelen die de verzekeraar heeft  ge-
vraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen of te beperken als uit de drin-
gende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit eigen beweging heeft genomen om 
bij nakend gevaar een schadegeval te voorkomen, of, zodra het schadegeval ontstaat, om 
de gevolgen ervan te voorkomen of te beperken, mits zij met de zorg van een goede huis-
vader zijn gemaakt, door de verzekeraar gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen 
vruchteloos zijn geweest. Zij komen te zijnen laste zelfs boven de verzekerde som.

De kosten die door de verzekerde hierbij werden gemaakt, worden gelijkgesteld met de 
door het verzekeringscontract gedekte schade en moeten door de verzekeraar ten laste 
worden genomen. Wanneer de verzekerde reddingsmaatregelen treft, wordt de door de 
verzekeraar te vergoeden schade hierdoor immers beperkt.

Het speelt hierbij geen rol of de opruimingskosten van de lading dienen te worden ge-
kwalificeerd als eigen schade, dan wel als schade aan derden. De kern van de betwisting 
is te weten of de toepassingsvoorwaarden van artikel 52 van de Wet in casu vervuld zijn 
en, meer bepaald, of de door de eiseres gemaakte kosten, uit dringende en redelijke maat-
regelen, spontaan genomen om het schadegeval te voorkomen of de gevolgen ervan te 
voorkomen of te beperken, voortvloeien en of de kosten "als goede huisvader" werden ge-
maakt.

Uit de redenen van het vonnis blijkt niet dat de door de eiseres gemaakte reddingskos-
ten niet die zouden zijn welke, luidens artikel 52 van de wet, ten laste van de verzekeraar 
komen. Uit geen enkele vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de door de eise-
res gemaakte kosten niet met de zorg van een goede huisvader werden gemaakt of dat de 
genomen maatregelen niet dringend en redelijk waren.

Het bestreden vonnis heeft derhalve niet kunnen beslissen dat eiseres' rechtsvordering 
ongegrond was, op grond van de enkele overweging dat ze de terugbetaling van eigen 
schade vordert, welke uitgesloten is in het kader van de WAM-polis (schending van alle 
in de aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Artikel 52 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereen-

komst bepaalt dat de kosten die voortvloeien zowel uit de maatregelen die de 
verzekeraar heeft gevraagd om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen 
of te beperken als uit de dringende en redelijke maatregelen die de verzekerde uit 
eigen beweging heeft genomen om bij nakend gevaar een schadegeval te voorko-
men, of, zodra het schadegeval ontstaat, om de gevolgen ervan te voorkomen of 
te beperken, mits zij met de zorg van een goed huisvader zijn gemaakt, door de 
verzekeraar worden gedragen, ook wanneer de aangewende pogingen vruchte-
loos zijn geweest.

2. Als reddingskosten in de zin van voormelde wetsbepaling moeten aldus aan-



850 HOF VAN CASSATIE 20.4.07 - Nr. 198 

gezien worden de kosten veroorzaakt door maatregelen die de verzekerde op ei-
gen initiatief neemt ongeacht het feit dat die maatregelen ook door de derde be-
nadeelde konden genomen worden en ongeacht de omstandigheid dat de gevol-
gen die de verzekerde wil voorkomen of beperken, de verzekerde zelf dan wel 
een derde treffen of dreigen te treffen.

3. De appelrechters stellen in het bestreden vonnis en in het tussenvonnis van 
12 oktober 2004, waarnaar zij verwijzen, het volgende vast:

-  ingevolge een verkeersongeval  is  een vrachtwagen van de  eiseres  in  een 
bocht gekanteld waardoor de vangrail werd beschadigd en de volledige lading 
van de vrachtwagen bestaand uit TV-beeldbuizen over de berm verspreid werd;

- de verweerster is de verzekeraar burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen 
van de eiseres;

- er wordt niet betwist dat de aangestelde van de eiseres aansprakelijk is voor 
het ongeval;

- de eiseres vordert van haar verzekeraar de terugbetaling van de opruimings-
kosten, bestaande uit de berging van de lading en de afvalverwerking, gedaan om 
schade aan de berm te voorkomen en te beperken.

Vervolgens wijzen de appelrechters de vordering van de eiseres af op grond 
dat "(de eiseres) enerzijds niet aantoont gesubrogeerd te zijn in de rechten van de 
derde benadeelde ( in deze de overheid als beheerder van het openbaar domein in 
wiens berm de lading terechtkwam), en zij anderzijds als verzekerde van (ver-
weerster) geen dekkingsgerechtigde benadeelde derde in de zin van de WAM-
Wet is" zodanig dat "(de eiseres) wel degelijk terugbetaling (vordert) van eigen 
schade, welke uitgesloten is in het kader van de WAM-polis".

4. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 52 van de wet van 
25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, behoudens in zoverre het hoger beroep van de 

verweerster ontvankelijk werd verklaard.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk 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 Turn-

hout, zitting houdende in hoger beroep.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Mahieu.
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Nr. 199

1° KAMER - 20 april 2007

1º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - PERKEN

2º RECHT VAN VERDEDIGING — BURGERLIJKE ZAKEN - CONCLUSIE - 
WEDERANTWOORD OP DE LAATSTE CONCLUSIE VAN DE TEGENPARTIJ - MOGELIJKHEID

1º Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is niet onbeperkt en sluit niet  
uit dat met het oog op een goede procesordening de partijen kunnen gedwongen worden 
een einde te maken aan hun geschriften1. 

2º Het recht van verdeging wordt in de regel niet miskend door de rechter die de ene partij  
niet meer de mogelijkheid biedt om in een conclusie te reageren op de argumenten die  
door  de  andere  partij  werden  geformuleerd  ten  gevolge  van  haar  laatste  conclusie 
waarvan deze partij diende te weten dat die nieuwe argumenten van de tegenpartij kon 
uitlokken. 

(AXA BELGIUM nv e.a. T. HAVENBEDRIJF NOORD NATIE nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0444.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Pierre Cornelis heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift zes middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde onderdeel
11. Het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging is niet onbe-

perkt en sluit niet uit dat met het oog op een goede procesordening de partijen 
kunnen gedwongen worden een einde te maken aan hun geschriften. 

Het recht van verdediging wordt in de regel niet miskend door de rechter die 
de ene partij niet meer de mogelijkheid biedt om in een conclusie te reageren op 
de argumenten die door de andere partij werden geformuleerd ten gevolge van 
haar laatste conclusie waarvan deze partij diende te weten dat die nieuwe argu-
menten van de tegenpartij kon uitlokken.

12. De appelrechters stellen vast dat de eiseressen binnen de laatste termijn die 
met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek aan elk van de 
partijen was toegekend om conclusies te nemen, een conclusie hebben neerge-

1 Zie Cass., 22 mei 2003, AR C.01.0490.F, nr. 314. 
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legd waarin een nieuwe argumentatie werd aangevoerd, die heeft geleid tot een 
antwoord van de verweerders in hun laatste beroepsconclusies, die op hun beurt 
nieuwe verweermiddelen inhouden.

Zij oordelen vervolgens dat de eiseressen "wisten dat zij over geen andere con-
clusietermijn zouden beschikken en konden verwachten dat hun nieuwe, in extre-
mis aangehaalde argumenten, beantwoord zouden worden met eventueel nieuwe 
argumenten", zodat zij "bezwaarlijk (kunnen) voorhouden dat door het verweer 
van de verweersters hun recht van verdediging geschonden is, temeer daar huidig 
incident  hoofdzakelijk  en  quasi  onvermijdelijk  werd  uitgelokt  door  de  wijze 
waarop zij zelf, weliswaar binnen de gestelde conclusietermijnen, verweer heb-
ben georganiseerd".

13. Door te oordelen dat het recht van verdediging van de eisers niet werd mis-
kend, verantwoorden de appelrechters hun beslissing naar recht. 

(...)
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

20 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Dirix, waarnemend voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Cornelis, advocaat-generaal met opdracht – 
Advocaten: mrs. Maes en Verbist.

Nr. 200

3° KAMER - 23 april 2007

1º INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - 
CONTRACTUELE TEKORTKOMING - VERGOEDING - SAMENSTELLING

2º KOOP - INTERNATIONALE VERDRAGEN - INTERNATIONALE KOOP VAN ROERENDE GOEDEREN - 
CONTRACTUELE TEKORTKOMING - VERGOEDING - SAMENSTELLING

3º OVEREENKOMST — INTERNATIONAAL RECHT - INTERNATIONALE KOOP VAN 
ROERENDE GOEDEREN - CONTRACTUELE TEKORTKOMING - VERGOEDING - SAMENSTELLING

1º, 2° en 3° De vergoeding die, inzake de internationale koop van roerende lichamelijke  
zaken, wordt toegekend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de 
betaling  van een geldsom ter  vergoeding  van de eigenlijke  schade,  maar  tevens de 
betaling van interest wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de  
verbintenis  tot  schadeloosstelling,  zowel  voor  als  na  het  tussenkomen  van  een 
rechterlijke beslissing1. (Art. 10.1.c, Verdrag 19 juni 1980 inzake het recht dat toepasselijk 
is op verbintenissen uit overeenkomsten; Artt. 1 en 5, Verdrag 15 juni 1955 nopens de op 

1 Verdrag van 15 juni 1955 inzake de op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken 
toepasselijke wet, ondertekend te Den Haag, zoals van toepassing vóór de opzegging ervan door 
België bij bericht verschenen in het B.S. van 30 juni 1990. 
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de internationale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet)

(DE RUITER SEEDS, vennootschap naar Nederlands recht T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0137.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2003 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 1 maart 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 10, inzonderheid 1.c, van het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het 

recht dat van toepassing is op de verbintenissen uit overeenkomst, ondertekend 
te Rome en goedgekeurd bij  wet  van 14 juli  1987, hierna kortweg Europees 
Overeenkomstenverdrag;

- de artikelen 1 en 5 van het Verdrag van 15 juni 1955 inzake de op de interna-
tionale koop van roerende lichamelijke zaken toepasselijke wet, ondertekend te 
Den Haag en goedgekeurd bij wet van 21 september 1962, zoals van toepassing 
vóór  de  opzegging  ervan door  België  bij  bericht  verschenen in  het  Belgisch 
Staatsblad van 30 juni 1999, hierna kortweg Verdrag van Den Haag.

Aangevochten beslissing
Na te hebben vastgesteld dat de eerste verweerder, tuinder te Rumst, plantgoed 

van de variëteit Trust-tomaten aankocht bij de tweede verweerster te Duffel, die 
deze tomatenplanten had gekweekt uit zaad door haar aangekocht bij de eiseres 
te Bergschenhoek in Nederland, alsmede dat de kwestieuze tomatenplanten af-
stierven ingevolge besmetting vanuit dat zaad door een bacterie en te hebben 
aanvaard dat, zowel op grond van de bepalingen van het Verdrag van Den Haag, 
als op basis van deze van het Europees Overeenkomstenverdrag, op de in hoofde 
van de eiseres lastens de eerste verweerder weerhouden contractuele aansprake-
lijkheid het Nederlands recht moet worden toegepast en, wat de schadevergoe-
ding aangaat, de eerste verweerder aldus, bij toepassing van artikel 6, 119, eerste 
lid,  van het Nederlands Burgerlijk Wetboek, gerechtigd is op wettelijke rente 
vanaf 1 oktober 1994, dan wanneer het door hem ingeroepen artikel 1154 van het 
Burgerlijk Wetboek niet kan worden toegepast omdat dat wetsartikel niet van 
toepassing is op een naar Nederlands recht geregelde rechtsverhouding, veroor-
deelt het bestreden arrest de eiseres niettemin "tot de betaling aan (de eerste ver-
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weerder) van de som van 92.232,23 euro , vermeerderd met de wettelijke rente 
naar Nederlands recht vanaf 1 oktober 1994 tot op de dag van onderhavige uit-
spraak, (alsmede met) de moratoire interesten naar rato van de (Belgische) wette-
lijke rentevoet op voormelde hoofdsom, vermeerderd met de voormelde wettelij-
ke rente, en de hierna bepaalde gedingkosten vanaf de dag van onderhavig uit-
spraak tot op de dag van de gehele betaling".

Op grond van het motief dat "op de interesten die vervallen na de uitspraak en 
die de vergoeding vormen voor het uitblijven van de betaling na de uitspraak (...) 
het Belgisch recht van toepassing (is)".

Grieven
Artikel 10.1.c van het Europees Overeenkomstenverdrag bepaalt dat het recht 

dat, bij toepassing van de bepalingen van dat Verdrag, van toepassing is op de 
overeenkomst, zijnde in casu volgens het bestreden arrest het Nederlands recht, 
ook de gevolgen beheerst van de gehele of gedeeltelijke tekortkoming, daaronder 
in  het  algemeen begrepen de vaststelling van de schade voor zover  daarvoor 
rechtsregels gelden.

Overeenkomstig artikel 1 van het Verdrag van Den Haag, is dat verdrag in het 
algemeen van toepassing op de internationale koop van roerende lichamelijke za-
ken. Artikel 5 ervan sluit slechts een beperkt aantal onderwerpen uit die volledig 
vreemd zijn aan de bepaling van de schadevergoeding, verschuldigd ingevolge 
een contractuele tekortkoming. Beide bepalingen tesamen genomen leiden ertoe 
dat het op de overeenkomst toepasselijke recht, zijnde in casu zoals reeds gezegd 
het Nederlands recht, ook zonder beperking de begroting van de schadevergoe-
ding beheerst.

Het bepalen van de schadevergoeding verschuldigd uit hoofde van een con-
tractuele tekortkoming wordt aldus, zonder uitsluiting van enig aspect ervan en 
derhalve ook niet van de vergoeding van het uitblijven van betaling, weze het 
vóór, dan wel na het tussenkomen van een rechterlijke beslissing, overeenkom-
stig voormelde verdragsbepalingen, beheerst door het recht dat van toepassing is 
op de overeenkomst.

Na te hebben aanvaard dat op de door de eerste verweerder lastens haar inge-
stelde contractuele aansprakelijkheidsvordering het Nederlands recht van toepas-
sing is en dat recht ook te hebben toegepast voor de beoordeling van de toe te 
kennen rente tot de uitspraak, veroordeelt het bestreden arrest de eiseres, bij toe-
passing van het Belgisch recht, tot het betalen van moratoire rente vanaf de uit-
spraak op de toegekende hoofdsom, wettelijke rente en kosten. Door dusdoende 
te  beslissen,  schendt  het  bestreden arrest  alle in  het  middel  aangehaalde ver-
dragsbepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede middel
5. Het artikel 10.1.c. van het Verdrag van 19 juni 1980 inzake het recht dat van 

toepassing is op de verbintenissen uit overeenkomst, ondertekend te Rome en 
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goedgekeurd bij wet van 14 juli 1987 (hierna Europees Overeenkomstenverdrag) 
bepaalt dat het recht dat ingevolge de artikelen 3 tot en met 6 en 12 van dit Ver-
drag op de overeenkomst toepasselijk is, de gevolgen beheerst van gehele of ge-
deeltelijke tekortkoming, daaronder begrepen de vaststelling van de schade, voor 
zover daarvoor rechtsregels gelden.

Het artikel 1 van het verdrag van 15 juni 1955 inzake de op de internationale 
koop van roerende  lichamelijke  zaken toepasselijke  wet,  ondertekend te  Den 
Haag en goedgekeurd bij wet van 21 september 1962, zoals van toepassing vóór 
de opzegging ervan door België bij bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad 
van 30 juni 1990 (hierna Verdrag van Den Haag), bepaalt dat het verdrag in het 
algemeen van toepassing is op de internationale koop van roerende lichamelijke 
zaken.

Het artikel 5 van het voormelde Verdrag van Den Haag somt de onderwerpen 
op die worden uitgesloten omdat zij volledig vreemd zijn aan de bepaling van de 
schadevergoeding, verschuldigd ingevolge een contractuele tekortkoming.

6. De in de voormelde verdragsteksten bedoelde vergoeding die wordt toege-
kend ingevolge een contractuele tekortkoming, omvat niet alleen de betaling van 
een geldsom ter vergoeding van de eigenlijke schade, maar tevens de betaling 
van interest wegens het uitblijven van of de vertraging in de uitvoering van de 
verbintenis tot schadeloosstelling, zowel voor als na het tussenkomen van een 
rechterlijke beslissing.

7. Ten aanzien van de contractuele aansprakelijkheid oordelen de appelrech-
ters dat zowel het Europees Overeenkomstenverdrag als het Verdrag van den 
Haag tot de toepassing van Nederlands recht leiden.

Vervolgens veroordelen de appelrechters de eiseres "tot de betaling aan (de 
verweerder) van de som van 92.232,23 euro, vermeerderd met de wettelijke rente 
naar Nederlands recht vanaf 1 oktober 1994 tot op de dag van onderhavige uit-
spraak, (alsmede met) de moratoire interesten naar rato van de (Belgische) wette-
lijke rentevoet op voormelde hoofdsom, vermeerderd met de voormelde wettelij-
ke rente, en de hierna bepaalde gedingkosten vanaf de dag van onderhavig uit-
spraak tot op de dag van de gehele betaling".

8. Door aldus te oordelen verantwoorden de appelrechters derhalve hun beslis-
sing de eiseres te veroordelen tot betaling aan de verweerder van "moratoire inte-
resten naar rato van de (Belgische) wettelijke rentevoet op voormelde hoofdsom" 
niet naar recht en schenden zij de in het middel aangewezen wettelijke bepalin-
gen.

Het middel is gegrond.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het arrest in zoverre het de eiseres veroordeelt tot de betaling aan de 

verweerder van de moratoire interest naar rato van de Belgische wettelijke rente-
voet en uitspraak doet over de kosten.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de ge-
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deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiseres tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

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

23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandewal,  advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs. 
Kirkpatrick en Geinger.

Nr. 201

3° KAMER - 23 april 2007

1º SPORT - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIES 
OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK - AARD

2º SPORT - SPORTWEDSTRIJDEN - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIES OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE 
POLITIERECHTBANK - AARD

3º SPORT - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE SANCTIES 
OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK - TUSSENKOMST 
TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VEROORDELING - TOELAATBAARHEID

4º SPORT - SPORTWEDSTRIJDEN - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - 
ADMINISTRATIEVE SANCTIES OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE 
POLITIERECHTBANK - TUSSENKOMST TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VEROORDELING - 
TOELAATBAARHEID

5º TUSSENKOMST - VOETBALWEDSTRIJDEN - VEILIGHEID - INBREUKEN - ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES OPGELEGD DOOR DE BEVOEGDE AMBTENAAR - BEROEP BIJ DE POLITIERECHTBANK - 
TUSSENKOMST TOT HET VERKRIJGEN VAN EEN VEROORDELING - TOELAATBAARHEID

6º VERBINTENIS - NIET-NAKOMING - VERGOEDINGSPLICHT - OMVANG - ADMINISTRATIEVE 
GELDBOETE WEGENS INBREUK OP DE VEILIGHEID BIJ VOETBALWEDSTRIJDEN

1º en 2° De mogelijkheid om tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar tot  het  
opleggen  van  een  administratieve  sanctie  wegens  inbreuken  op  de  veiligheid  bij  
voetbalwedstrijden beroep in  te  stellen  bij  de  politierechter,  staat  niet  gelijk  met  een 
beroep in de zin van de artikelen 616 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek. (Artt. 26, §1, 
eerste  lid,  en  31,  §1,  eerste  lid,  Wet  21  dec.  1998  betreffende  de  veiligheid  bij 
voetbalwedstrijden; Artt. 601ter, 3°, 616, en 1050, Ger.W.)

3º, 4° en 5° De bepaling dat tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor  
de eerste maal kan plaatsvinden in hoger beroep, is niet toepasselijk in het raam van het  
beroep ingesteld bij de politierechtbank tegen de beslissing van de bevoegde ambtenaar 
tot  het opleggen van een administratie sanctie wegens inbreuken op de veiligheid bij  
voetbalwedstrijden; de politierechter kan vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring die  
voor de eerste maal voor hem worden gesteld niet als ontoelaatbaar afwijzen.  (Art. 31, 
§1, eerste lid, Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij  voetbalwedstrijden; Artt. 
601ter, 3°, en 812, Ger.W.)
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6º De bepaling dat iedere verbintenis om iets te doen of niet te doen wordt opgelost in  
schadevergoeding, ingeval de schuldenaar de verbintenis niet nakomt, sluit niet uit dat de  
vergoedingsplicht zich kan uitstrekken tot een administratieve geldboete die krachtens  
artikel  18  van  de  wet  van  21  december  1998  betreffende  de  veiligheid  bij  
voetbalwedstrijden  kan  worden  opgelegd  aan  de  organisator  van  een  nationale  
voetbalwedstrijd  of  van een internationale voetbalwedstrijd  of  aan de overkoepelende 
sportbond die de in de wet bedoelde verplichtingen niet naleeft. (Art. 1142, B.W.; Art. 18, 
Wet 21 dec. 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden)

(KONINKLIJKE LIERSE SPORTKRING vzw T. BELGISCHE STAAT, Minister van Binnenlandse zaken e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0347.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 28 april 2004 in laatste aan-

leg gewezen door de Politierechtbank te Mechelen.
De zaak is bij beschikking van de voorzitter van 5 maart 2007 verwezen naar 

de derde kamer.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1142, 1146, 1147, 1149, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 601ter, 3°, 616, 812, 1050, eerste lid, en 1138, 3°, van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- de artikelen 3, 4, 18, 26, eerste lid, en 31 van de wet van 21 december 1998 betreffen-

de de veiligheid bij voetbalwedstrijden (de artikelen 26, eerste lid, en 31 vóór de numme-
ring bij de wet van 10 maart 2003).

Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eiseres om de tweede tot en met 

de zesde verweersters te veroordelen om tussen te komen in het geding en om de eiseres 
volledig te vrijwaren en te vergoeden voor alle veroordelingen die tegenover de eiseres 
zouden worden uitgesproken, ontoelaatbaar op de volgende gronden:

"Onze rechtbank dient van het geschil kennis te nemen in hoger beroep en in laatste 
aanleg in het kader van een administratieve beslissing.

Overeenkomstig artikel 812, §2, van het Gerechtelijk Wetboek kan een gedwongen tus-
senkomst niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep (ook de principes van de 
dubbele aanleg zouden dan worden geschonden).

Bovendien is de opgelegde administratieve boete geen schade die verhaalbaar zou zijn 
op een partij die zelf geen boete heeft opgelopen.

De eisen in tussenkomst en vrijwaring (...) zijn dus ontoelaatbaar".
Grieven
Eerste onderdeel
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Tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling kan krachtens artikel 812, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep. 
Een rechter doet uitspraak in hoger beroep in de zin van dit artikel wanneer hij uitspraak 
doet over het hoger beroep tegen een vonnis dat in eerste aanleg gewezen werd.

Wanneer de politierechtbank krachtens de artikelen 601ter, 3°,  van het Gerechtelijk 
Wetboek en 31 van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbal-
wedstrijden kennis neemt van het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een ad-
ministratieve sanctie door de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de wet van 
21 december 1998, dan doet de politierechtbank geen uitspraak over een hoger beroep te-
gen een vonnis en dan doet zij bijgevolg geen uitspraak in hoger beroep in de zin van arti-
kel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

De Politierechtbank te Mechelen deed in het bestreden vonnis uitspraak over het beroep 
van de eiseres tegen de beslissing van 9 oktober 2001 waarbij aan de eiseres een admini-
stratieve sanctie opgelegd werd door de ambtenaar bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de 
wet van 21 december 1998. De Politierechtbank te Mechelen heeft dan ook ten onrechte 
beslist dat de vorderingen in tussenkomst en vrijwaring van de eiseres ontoelaatbaar zijn 
ingevolge artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek vermits de politierecht-
bank geen uitspraak deed in hoger beroep in de zin van dit artikel (schending van de arti-
kelen 601ter, 3°, 616, 812, tweede lid, en 1050, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
26, eerste lid, en 31 van de wet van 21 december 1998).

Tweede onderdeel
De administratieve geldboete, bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 

betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, opgelegd in uitvoering van artikel 26, 
eerste lid, van deze wet aan de organisator van een voetbalwedstrijd die de verplichtingen 
voorgeschreven door of krachtens de artikelen 3 of 5 van deze wet niet naleeft, kan voor 
de organisator schade uitmaken die verhaalbaar is op zijn medecontractant wanneer die 
administratieve geldboete veroorzaakt werd doordat die medecontractant zijn verbintenis-
sen tegenover de organisator niet is nagekomen, ook al heeft die medecontractant zelf 
geen boete opgelopen.

Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte beslist dat de opgelegde administratie-
ve boete geen schade is die verhaalbaar zou kunnen zijn op een partij die zelf geen boete 
heeft opgelopen (schending van de artikelen 1142, 1146, 1147 en 1149 van het Burgerlijk 
Wetboek, 3, 4, 18 en 26, eerste lid, van de wet van 21 december 1998).

Derde onderdeel
De administratieve geldboete, bedoeld in artikel 18 van de wet van 21 december 1998 

betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, opgelegd in uitvoering van artikel 26, 
eerste lid, van deze wet aan de organisator van een voetbalwedstrijd die de verplichtingen 
voorgeschreven door of krachtens de artikelen 3 of 4 van deze wet niet naleeft, kan voor 
de organisator schade uitmaken die verhaalbaar is op degene die door zijn fout of nalatig-
heid de administratieve geldboete veroorzaakt heeft, ook al heeft deze laatste zelf geen 
boete opgelopen.

Het bestreden vonnis heeft dan ook ten onrechte beslist dat de opgelegde administratie-
ve boete geen schade is die verhaalbaar zou kunnen zijn op een partij die zelf geen boete 
heeft opgelopen (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 
4, 18 en 26, eerste lid, van de wet van 21 december 1998).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eiseres om de tweede tot en met 
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de zesde verweersters te veroordelen om tussen te komen in het geding en om de eiseres 
volledig te vrijwaren en te vergoeden voor alle veroordelingen die tegenover de eiseres 
zouden worden uitgesproken, ontoelaatbaar op de volgende gronden:

"Onze rechtbank dient van het geschil kennis te nemen in hoger beroep en in laatste 
aanleg in het kader van een administratieve beslissing.

Overeenkomstig artikel 812, §2, van het Gerechtelijk Wetboek kan een gedwongen tus-
senkomst niet voor de eerste maal plaatsvinden in hoger beroep (ook de principes van de 
dubbele aanleg zouden dan worden geschonden).

Bovendien is de opgelegde administratieve boete geen schade die verhaalbaar zou zijn 
op een partij die zelf geen boete heeft opgelopen.

De eisen in tussenkomst en vrijwaring (...) zijn dus ontoelaatbaar". 
Grieven
De eiseres vorderde in haar synthesebesluiten in ondergeschikte orde, indien de politie-

rechter zou oordelen dat hij niet bevoegd was om kennis te nemen van de dagvaarding in 
tussenkomst en vrijwaring, om het vonnis gemeen te verklaren aan de tweede tot en met 
de zesde verweersters stellende dat het immers niet opgaat dat deze partijen later zouden 
aanvoeren dat het te wijzen vonnis hen niet tegensprekelijk is wegens de relativiteit van 
het gezag van gewijsde en stellende dat de vordering in tussenkomst en gemeenverklaring 
bovendien in elke stand van het geding kan worden ingesteld zodra een partij er belang bij 
heeft dat een te wijzen beslissing tegenwerpelijk wordt gemaakt aan een derde zodat niets 
de gemeenverklaring van het vonnis in de weg staat (zie de syntheseconclusie van eiseres, 
neergelegd op 12 januari 2004, p. 6, litt. c en p. 7, eerste lid). In het beschikkend gedeelte 
van haar synthesebesluiten herhaalde de eiseres haar vordering om de tweede tot en met 
de zesde verweersters te veroordelen om tussen te komen in het geding en om het tussen 
te komen vonnis opzichtens hen gemeen te verklaren (zie de syntheseconclusie van eise-
res,  neergelegd  op  12  januari  2004,  p.  17  en  18,  randnr.  2.3,  onder  de  titel 
"ondergeschikt").

De Politierechtbank te Mechelen heeft in het bestreden vonnis nagelaten uitspraak te 
doen over deze vordering (schending van artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het beroep ingesteld door eiseres tegen de beslissing van 

de minister van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Algemene Rijkspolitie, 
Voetbal, meer bepaald van de waarnemend directeur-generaal bij de Algemene Rijkspoli-
tie, van 9 oktober 2001, slechts gedeeltelijk gegrond, veroordeelt de eiseres voor de in-
breuken, 4, 5, 6, 15, 24 en 34 tot een geldboete van 2.500,00 euro en legt aan de eiseres 
ondermeer de volgende termijn op:

- inbreuk 4 dient verholpen te zijn voor 1 februari 2002;
-  inbreuk 32 (vervanging verlichtingsmasten)  dient  verholpen te  zijn  binnen de zes 

maanden na kennisgeving van de beslissing van 9 oktober 2001, op de volgende gronden:
"Gelet op het feit dat de vastgestelde inbreuken voldoende bewezen zijn, op de aard en 

de ernst van deze inbreuken en op het feit dat aan eiseres een termijn werd toegekend om 
aan de gebreken te verhelpen, komt het aan de rechtbank billijk en gepast voor de admini-
stratieve boete te herleiden tot 2.500,00 euro".

Grieven
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1. Eerste onderdeel
De eiseres heeft in haar synthesebesluiten in verband met inbreuk 4 uitdrukkelijk en op 

geargumenteerde wijze aangevoerd dat volgens het proces-verbaal van 11 april 2001 de in 
artikel 52.5.4 van het ARAB voorgeschreven evacuatienorm niet zou worden gehaald in 
de business ruimte, tribune 2, terwijl bovendien de evacuatiedoorgangen beperkt worden 
doordat zij wegens een schuifsluiting in de tweede vleugel maar voor 50 pct. kunnen wor-
den geopend, dat artikel 2, 8°, van de wet van 21 december 1998 de tribune echter defini-
eert als volgt:

Plaats,  grenzend aan het speelveld, bestemd om zittende of staande toeschouwers te 
ontvangen, en die oplopende rijen of een of meer onbeweegbare elementen omvat.

Dat artikel 3.3, §1, van bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 2 juni 1999 bepaalt dat 
de breedte van de trappen, doorgangen en toegangen minstens 1,20 m. bedraagt, dat de to-
tale nuttige breedte dient berekend op grond van het ARAB waarbij tevens dient rekening 
gehouden met de volgende reductiefactoren:

Voor de nieuwe tribunes en de bestendig verbruikte evacuatiewegen onder deze tribu-
nes: reductiefactor 3.

Dat het gegeven dat de kwestieuze ruimten overdekt en niet bestendig verlucht zijn, dus 
niet belet dat deze ruimten op grond van artikel 2, 8°, van de wet van 21 december 1998 
als tribunes kunnen beschouwd worden en dat bijgevolg reductiefactor 3 kan toegepast 
worden, dat de kwestieuze ruimte in casu zonder twijfel als tribune dient beschouwd nu 
zij  een onlosmakelijk onderdeel uitmaakt  van de rijen zitplaatsen ervoor en bijgevolg 
dient beschouwd als een integraal onderdeel van de tribune, dat de nieuwe tribune immers 
de zogenaamde seats en loges herbergt die uitsluitend bereikbaar zijn doorheen de restau-
rantruimte die uitsluitend kan betreden worden door personen met een geldig toegangsbe-
wijs voor de daarachter gelegen tribune, dat ook na de wedstrijd enkel houders van een 
geldig toegangsticket voor de seats of de loges tot de betreffende ruimte worden toegela-
ten hetgeen inhoudt dat er in de kwestieuze ruimte en de tribune samen slechts evenveel 
personen kunnen aanwezig zijn als er zitplaatsen zijn in de daarachter gelegen tribune 2 
waarbij de aanwezigen zich tijdens de wedstrijd in de tribune bevinden zodat er niet de 
minste twijfel kan over bestaan dat in casu de reductiefactor 3 ook geldt voor de kwestieu-
ze ruimte nu deze reductiefactor anders alle belang verliest (zie de syntheseconclusie van 
de eiseres neergelegd op 12 januari 2004, p. 10-12, litt. a).

Het bestreden vonnis heeft de eiseres veroordeeld tot een geldboete van 2.500,00 euro 
en heeft aan de eiseres een termijn opgelegd tot 1 februari 2002 om te verhelpen aan in-
breuk 4, zonder te antwoorden op de syntheseconclusies waarin de eiseres op gemotiveer-
de wijze staande hield dat de kwestieuze ruimten voldeden aan de gestelde evacuatienor-
men (schending van artikel 149 van de Grondwet).

2. Tweede onderdeel
De eiseres heeft in haar synthesebesluiten in verband met inbreuk 32 uitdrukkelijk en 

op geargumenteerde wijze aangevoerd dat deze inbreuk volgens de beslissing van 9 okto-
ber 2001 dient verholpen door de aanwezige verlichtingsmasten te vervangen binnen de 
zes maanden na kennisgeving van die beslissing, dat deze beslissing echter genomen werd 
op grond van een louter visuele controle zonder fundamenteel onderzoek naar de stabili-
teit van de kwestieuze verlichtingsmasten, dat het nochtans past terzake een grondig on-
derzoek uit te voeren alvorens de vervanging van de lichtmasten aan de eiseres op te leg-
gen vermits deze vervanging een zeer belangrijke investering vergt, dat de eiseres naar 
aanleiding van het proces-verbaal van 11 april 2001 reeds verwees naar het technisch ver-
slag van Seco - zijnde een technisch controlebureau voor het bouwwezen - van 14 juli 
1998 waaruit is gebleken dat mits de behandeling van de metalen ladders tegen roestvor-
ming, de betonnen verlichtingsmasten zelf voldoen aan de voorgeschreven veiligheids-
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voorschriften, dat de eiseres na de visuele inspectie door de eerste verweerder een nieuwe 
keuring door Seco bevolen heeft teneinde een gefundeerde beslissing te kunnen nemen, 
dat deze keuring in tegenstelling tot de keuring van de eerste verweerder, gebeurde met 
inbegrip van het uitvoeren van de nodige metingen en boringen en dat het aangestelde in-
genieursbureau in haar verslag van 25 maart 2002 tot het volgende besluit is gekomen:

- de algemene stabiliteit van de lichtmasten is normaal;
- om lokale foutjes te verhelpen (boorgaatjes, pluggen, kabelgoten, naakte wapening, 

verwering) en de rest van de constructie voor een langere periode te vrijwaren is het aan-
gewezen om een beschermde coating op mortelbasis aan te brengen;

- in de toekomst dient men te vermijden dat er bijkomende boringen en gaten worden 
uitgevoerd in de masten. Om de bekabeling naar boven te brengen kan bijvoorbeeld de 
ladders gebruikt worden als basis;

- er is volgens ons inziens geen enkele technische reden waarom de lichtmasten vervan-
gen moeten worden.

Op grond van dit verslag stelde de eiseres dat het dan ook duidelijk is dat de vervanging 
van de lichtmasten volkomen ten onrechte werd bevolen, dat de eerste verweerder dit ver-
slag van een onafhankelijk ingenieursbureau tracht te weerleggen op grond van twee "bij-
komende nota's" waarvan de herkomst en de wetenschappelijke waarde zeer vaag blijven, 
waarvan de auteur met vele vragen worstelt, waarvan de auteur voortgaat op herinnerin-
gen en niet op wetenschappelijke vaststellingen en dit terwijl het verslag van Seco van 25 
maart 2002 aan duidelijkheid niets te wensen overlaat, zodat het beroep van de eiseres dan 
ook gegrond dient verklaard en dat er minstens een deskundig onderzoek dient bevolen 
ten einde door middel van een grondige studie met behulp van proefnemingen na te gaan 
of de lichtmasten in het stadion voldoende veilig zijn dan wel dienen vervangen te worden 
(syntheseconclusie van de eiseres, neergelegd op 12 januari 2004, vanaf p. 13, litt. f, in-
breuk 32 tot en met het eerste lid van p. 16 en het beschikkend gedeelte van deze conclu-
sies, meer bepaald p. 18, randnr. 3.1.2).

De politierechter heeft de eiseres in het bestreden vonnis veroordeeld om de verlich-
tingsmasten te vervangen binnen de zes maanden na de kennisgeving van de beslissing 
van 9 oktober 2001 zonder te antwoorden op deze omstandige gemotiveerde conclusies 
(schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Eerste onderdeel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het onderdeel
1. De eerste verweerder voert aan dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij ge-

brek aan belang in zoverre de eiseres opkomt tegen de beslissing waarbij haar 
mede  ingevolge  het  bewezen  verklaren  van  "inbreuk  4",  een  administratieve 
geldboete van 2.500,00 euro wordt opgelegd, omdat die boete gerechtvaardigd 
blijft door het bewezen verklaren van de vijf andere inbreuken, waartegen de ei-
seres geen kritiek aanvoert.

2. De eiseres werd veroordeeld, enerzijds, tot een administratieve geldboete 
van 2.500,00 euro op grond van 6 inbreuken waaronder "inbreuk 4" en, ander-
zijds, om de onregelmatige toestand ingevolge, onder meer, "inbreuk 4" te ver-
helpen.
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In het onderdeel komt de eiseres niet alleen op tegen de veroordeling voor de 
"inbreuk 4" als dusdanig, maar tegelijk ook tegen de verplichting om de onregel-
matige toestand ingevolge die inbreuk te verhelpen.

3. Gezien de beslissing die de eiseres verplicht om te verhelpen aan de onre-
gelmatige toestand die voortvloeit uit de veroordeling wegens de inbreuk als  een 
administratieve geldboete van 2500,00 euro wordt opgelegd voor alle vastgestel-
de inbreuken samen.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het onderdeel zelf
4. De eiseres heeft het in het onderdeel bedoelde verweer gevoerd.
De bestreden beslissing beantwoordt dat verweer niet.
Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
5. De eiseres is in het bestreden vonnis tevens veroordeeld om de onregelmati-

ge toestand ingevolge "inbreuk 32" te verhelpen.
6. De eiseres heeft dienaangaande het in het onderdeel weergegeven verweer 

gevoerd. De politierechter heeft dit verweer niet beantwoord. 
Het onderdeel is gegrond.
Eerste middel 
Eerste onderdeel
7. Krachtens artikel 31, §1, eerste lid, van de wet van 21 december 1998 be-

treffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan de overtreder die de beslissing 
van de in artikel  26,  §1,  eerste  lid,  bedoelde ambtenaar  betwist,  bij  verzoek-
schrift, beroep aantekenen bij de politierechtbank.

Krachtens het tweede lid van diezelfde bepaling, staat tegen de beslissing van 
de politierechtbank geen hoger beroep open.

Artikel 601ter, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de politierecht-
bank kennisneemt van het beroep tegen de beslissing tot het opleggen van een 
administratieve sanctie door voormelde ambtenaar voor feiten omschreven in de 
wet van 21 december 1998.

8. De aldus bepaalde mogelijkheid om tegen de beslissing tot het opleggen van 
een administratieve sanctie beroep in te stellen bij de politierechter, staat niet ge-
lijk met een hoger beroep in de zin van de artikelen 616 en 1050 van het Gerech-
telijk Wetboek.

Hieruit volgt dat artikel 812, tweede lid, van hetzelfde wetboek, dat bepaalt dat 
tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan 
plaatsvinden in hoger beroep, niet toepasselijk is in het raam van het voormelde 
beroep bij de politierechtbank.

9. De politierechter, die oordeelt dat hij van het geschil kennisneemt in hoger 
beroep en in laatste aanleg en bij toepassing van artikel 812, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, de vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring als "ontoe-
laatbaar" afwijst, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.
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Het onderdeel is gegrond. 
Tweede onderdeel
10. Krachtens artikel 1142 van het Burgerlijk Wetboek, wordt iedere verbinte-

nis om iets te doen of niet te doen opgelost in schadevergoeding, ingeval de 
schuldenaar de verbintenis niet nakomt.

Deze bepaling sluit niet uit dat de vergoedingsverplichting zich kan uitstrek-
ken tot een administratieve geldboete die, krachtens artikel 18 van de wet van 21 
december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, kan worden op-
gelegd aan de organisator van een nationale voetbalwedstrijd of van een interna-
tionale voetbalwedstrijd of aan de overkoepelende sportbond die de in de wet be-
doelde verplichtingen niet naleeft.

11. De politierechter stelt vast dat de eiseres "de vennootschappen die belast 
waren met de studie en uitvoering der  werken" in tussenkomst en vrijwaring 
heeft gedagvaard.

De politierechter gaat er zodoende van uit dat de verhouding tussen de eiseres 
enerzijds, en de tot tussenkomst en vrijwaring gedagvaarde vennootschappen an-
derzijds, contractueel is.

12. De politierechter die de vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring als "on-
toelaatbaar" afwijst omdat "de opgelegde administratieve boete geen schade (is) 
die verhaalbaar zou zijn op een partij die zelf geen boete heeft opgelopen", ver-
antwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
13. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum 
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de inbreu-

ken  4  en  32,  de  eiseres  veroordeelt  tot  een  administratieve  geldboete  van 
2.500,00 euro, de vorderingen tot tussenkomst en vrijwaring ontoelaatbaar ver-
klaart, nalaat uitspraak te doen over de vordering tot gemeenverklaring en uit-
spraak doet over de kosten.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Politierechtbank te Antwerpen.

23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h.  Vandewal,  advocaat-generaal  –  Advocaten: mrs. 
Houtekier en Geinger.
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Nr. 202

3° KAMER - 23 april 2007

1º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - AARD

2º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - AKTE WAARIN DE 
VRIJWILLIGE TUSSENKOMST GESCHIEDT - AARD

3º TUSSENKOMST - BURGERLIJKE ZAKEN - VRIJWILLIGE TUSSENKOMST - VERZOEKSCHRIFT - 
VORMVOORWAARDEN

4º VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSINGANG - TUSSENVORDERING 
TUSSEN PARTIJEN IN HET GEDING

1º Tussenkomst is een incident in een reeds aangangig geding. (Artt. 15 en 16, Ger.W.)

2º De akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt maakt geen akte van rechtsingang 
uit. (Artt. 15, 16, en 813, eerste lid, Ger.W.)

3º Het verzoekschrift waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt, moet niet aan dezelfde  
voorwaarden  voldoen  als  een  gedinginleidend  verzoekschrift1.  (Artt.  15,  16,  en  813, 
eerste lid, Ger.W.)

4º  Wanneer  een partij  vrijwillig  is  tussengekomen in  het  geding,  conclusies  neemt  ten  
aanzien van de andere partijen en zich verdedigt ten aanzien van de andere partijen die  
tegen  haar,  nog  voor  zij  tussenkwam  in  het  geding,  hebben  geconcludeerd  en  
vorderingen ingesteld,  en de partijen vervolgens voor de rechter  verschijnen om een 
vonnis te vragen zonder op te werpen dat de voortijdige vordering op die grond niet  
ontvankelijk zou zijn, vermag de rechter uitspraak te doen over die vordering2. (Art. 809, 
Ger.W.)

(HANNOVER INTERNATIONAL nv e.a. T. VLAAMS GEWEST e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0097.N)

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

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 20 maart 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel

1 Zie  S.  CNUDDE, "Tussengeschillen  voortvloeiend  uit  de  wijziging  van  de  partijen  en  hun 
aanspraken", in E. BREWAEYS (ed.), Bestendig handboek burgerlijk procesrecht, II, Mechelen, Kluwer, 
af.  5  (juni  2004),  p.  VII.3-42,  nr  27030;  P.  THION,  "De  tegenvordering  en  de  vordering  tot 
tussenkomst", in Goed procesrecht - goed procederen, XXIXe postuniversitaire cyclus Willy Delva 
2002-2003, Mechelen, Kluwer, 2004, pp. 288-289. 
2 Zie Cass., 22 okt. 2004, AR C.02.0518.N, nr 497.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 13, 15, 16, 742, 745, 746, 813, 1034bis, 1034ter en 1034quater van het 

Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eerste en de tweede verweerders 

tegen de eerste eiseres ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eiseres aldus tot betaling 
aan de eerste verweerder van een bedrag van 25.608,49 euro in hoofdsom (meer interesten 
en gerechtskosten) en aan de tweede verweerder van een bedrag van 14.723,61 euro in 
hoofdsom (meer interesten en gerechtskosten), dit na de rechtsgeldigheid en tijdigheid van 
deze vorderingen te hebben gestoeld op de daaraan voorafgaande en als volgt gemotiveer-
de beslissing dat de vrijwillige tussenkomst van de eiseres rechtsgeldig was gebeurd bij 
op 31 januari 1997 neergelegde conclusie:

"Zo in artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar gesteld wordt dat vrijwillige 
tussenkomst 'geschiedt bij  verzoekschrift  dat  op straffe van nietigheid de middelen en 
conclusie bevat', dient vastgesteld te worden dat een dergelijk 'verzoekschrift' niet dient te 
beantwoorden aan de vormvereisten voorzien voor het eenzijdig verzoekschrift (de artike-
len 1025 tot 1034 van het Gerechtelijk Wetboek) noch van de bepalingen voorzien in arti-
kel 1344bis van het Gerechtelijk Wetboek inzake huurgeschillen.

Er bestaat in feite in het Gerechtelijk Wetboek geen wettelijke definitie van 'verzoek-
schrift' noch van 'conclusie' (artikel 741 van het Gerechtelijk Wetboek) zij het dat in arti-
kel 742 van het Gerechtelijk Wetboek bepaald wordt dat conclusies opgestuurd of neerge-
legd dienen te worden (en volgens artikel 32 zoals gewijzigd bij wet van 20 oktober 2000 
waarbij deze 'neerlegging' ook bij fax of elektronische post kan gebeuren), terwijl beslui-
ten ook bepaalde vermeldingen dienen in te houden (de artikelen 743 en 744 van het Ge-
rechtelijk Wetboek) waaruit aldus blijkt dat een conclusie wel schriftelijk dient te gebeu-
ren. Dit betekent dat een partij niet noodzakelijk alleen bij een afzonderlijke akte met bo-
venaan een aanhef of titel 'verzoekschrift' vrijwillig kan tussenkomen maar dat een partij 
ook bij besluiten, opgesteld terzelfdertijd voor een (rechts)persoon die reeds partij is in het 
geschil, bij diezelfde besluiten vrijwillig kan tussenkomen voor zover dit duidelijk blijkt 
uit  deze besluiten. Overeenkomstig artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek moet de 
vrijwillig  tussenkomende partij  immers  noodzakelijkerwijze,  op straffe  van nietigheid, 
zijn middelen bij conclusie uiteenzetten zodat een tussenkomst bij conclusie mogelijk is. 
Het feit dat in het beschikkend gedeelte van dit besluitschrift (aldus zonder bovenaan een 
afzonderlijk aanhef ('verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst'), maar waarbij onder de 
naam van een welbepaalde partij duidelijk vermeld wordt: 'vrijwillig tussenkomende par-
tij' is terzake niet relevant, nu, dergelijke vordering ingelast in deze besluiten niet noodza-
kelijkerwijze nogmaals herhaald dient te worden in het beschikkend gedeelte van dit ge-
schrift dat een geheel uitmaakt (Cassatie, 30 september 1996,  A.C., 1996, nr. 337). Zo 
vrijwillige tussenkomst niet voor de eerste maal, in graad van beroep kan gebeuren om 
een veroordeling te bekomen (artikel 812, tweede alinea, van het Gerechtelijk Wetboek) 
wordt in graad van eerste aanleg niet bepaald tot op welk ogenblik vrijwillige tussenkomst 
kan geschieden hetgeen in feite mogelijk is totdat de debatten gesloten worden en aldus 
ook na neerlegging van de besluiten, waarbij aldus aanvaard wordt dat de vrijwillig tus-
senkomende partij aanvaardt tussen te komen in dit geschil in de staat waarin het zich be-
vindt, met inbegrip van de vorderingen die bij besluiten reeds neergelegd werden jegens 
deze partij, naar analogie met artikel 819 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de hervat-
ting van het geding (Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 580, blz. 415).

(...)
Nu in het geval terzake in de besluiten neergelegd op 31 januari 1997 voor de NV Thil-
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ly Van Eessel, alsmede voor Hannover en MB Finance telkens onder de naam van Hanno-
ver en van MB Finance vermeld werd 'vrijwillig tussenkomende partij' duidelijk was dat 
deze beide partijen in het geding vrijwillig tussenkwamen, hetgeen overigens ook uit de 
verdere inhoud van dit besluitschrift bleek, ook al werd er niet uitdrukkelijk in het dispo-
sitief aan de politierechter akte gevraagd van hun vrijwillige verschijning, in de mate dat 
Hannover zich verweerde tegen de vordering van V. en dat MB Finance zelf een vorde-
ring instelde tegen AGF.

In de mate Hannover rechtsgeldig vrijwillig tussengekomen was bij besluiten van 31 ja-
nuari 1997, zoals hierboven beslist, was de vordering van het Vlaams Gewest bij besluiten 
van 7 juli 1997 rechtsgeldig en tijdig ingesteld tegen Hannover.

Neerlegging van besluiten geldt als betekening (artikel 746 van het Gerechtelijk Wet-
boek) en V. had ook zijn besluiten al neergelegd en Hannover aanvaardde vrijwillig tus-
sen te komen in dit debat waarin deze vordering jegens haar ingesteld werd". (bestreden 
vonnis p. 8 t/m p. 9, eerste alinea; p. 9, tweede alinea en p. 10, voorlaatste alinea).

Grieven
Artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek definieert de tussenvordering als iedere vorde-

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

Artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek handelt over de tussenvordering ertoe strek-
kende derden in het geding te betrekken waar het de tussenkomst definieert als een rechts-
pleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en die ertoe strekt, hetzij de 
belangen van die persoon te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of 
vrijwaring te doen bevelen. Artikel 16 maakt een onderscheid tussen de vrijwillige tussen-
komst, waarbij een derde opkomt om zijn belangen te verdedigen en de gedwongen tus-
senkomst, waarbij de derde in de loop van een rechtspleging door één of meer partijen 
wordt gedagvaard.

Artikel 813 regelt de wijze waarop de vordering in tussenkomst wordt ingesteld. Het 
eerste lid heeft betrekking op de vrijwillige tussenkomst en bepaalt dat deze geschiedt bij 
verzoekschrift dat, op straffe van nietigheid, de middelen en conclusie bevat. Het tweede 
lid betreft de gedwongen tussenkomst, waarbij een onderscheid gemaakt wordt naarge-
lang de vordering in tussenkomst gericht is tegen een derde, dan wel tegen partijen in het 
geding. In het eerste geval geschiedt de gedwongen tussenkomst bij dagvaarding, in het 
tweede geval kan zij bij gewone conclusies worden aangebracht.

Uit artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek blijkt dus dat de vrijwillige tussenkomst, 
anders dan de gedwongen tussenkomst die naargelang het geval, hetzij bij dagvaarding, 
hetzij bij gewone conclusies wordt ingesteld, bij verzoekschrift moet worden ingesteld.

Met verzoekschrift wordt bedoeld een akte die, naar de vorm, in essentie moet beant-
woorden aan de voorschriften die gelden voor het verzoekschrift op tegenspraak (artikelen 
1034bis t/m 1034quater van het Gerechtelijk Wetboek), naar inhoud, de middelen ter on-
dersteuning van de tussenkomst en het besluit van de tussenkomende partij moet bevatten, 
en op het vlak van de kennisgeving tenslotte, zoals gewone conclusies, overeenkomstig de 
artikelen 742, 745 en 746 van het Gerechtelijk Wetboek aan de partijen moet worden 
meegedeeld en ter griffie moet worden neergelegd, waarbij de neerlegging geldt als bete-
kening (artikel 746 Gerechtelijk Wetboek).

Uit dit alles volgt dat de tussenkomende derde slechts op rechtsgeldige en dus ontvan-
kelijk wijze partij wordt in het geding op het ogenblik waarop hij het bedoelde verzoek-
schrift, dat tevens de conclusie bevat, ter griffie heeft neergelegd. Een vordering die niet 
is ingesteld op de door de wet voorziene wijze, is niet rechtsgeldig ingesteld en dus niet 
ontvankelijk
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Niet naar vorm en inhoud beantwoordend aan het verzoekschrift bedoeld in artikel 813, 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, en dus niet van aard de vordering in vrijwillige 
tussenkomst aanhangig te maken, is de akte opgesteld in de vorm van een gewone conclu-
sie die enkel onder de naam van de persoon in wiens naam de conclusie wordt neergelegd 
de vermelding "vrijwillige tussenkomst" draagt en die zich in het corpus en in het disposi-
tief beperkt tot het voeren van verweer tegen een (voortijdige) vordering of tegen een te-
gen de oorspronkelijke verweerder ingestelde vordering, zonder ook maar ergens een vor-
dering in tussenkomst te formuleren en de redenen van die vordering op te geven.

Uit de stukken van de rechtspleging evenals uit de vaststellingen van het bestreden von-
nis blijkt dat de eerste eiseres pas op 10 oktober 2000 een verzoekschrift tot vrijwillige 
tussenkomst had neergelegd en op 31 januari 1997 slechts een conclusie had neergelegd 
waarin enkel onder de naam van de eerste eiseres gewag werd gemaakt van de vermelding 
"vrijwillig tussenkomende partij" (vonnis p. 8, onderaan) en waarin nergens werd aange-
geven om welke redenen werd tussengekomen en nergens aan de rechtbank werd ge-
vraagd akte te verlenen van de vrijwillige tussenkomst van de eiseres (vonnis p. 9, tweede 
alinea).

Door desondanks te besluiten dat de eiseres op 31 januari 1997 partij geworden was in 
het geding en van dit besluit te vertrekken om de rechtsgeldigheid en tijdigheid van de 
vorderingen van de eerste en de tweede verweerder te beoordelen, miskent het bestreden 
vonnis de hoger vermelde regels inzake de wijze van instellen van de vordering in vrijwil-
lige tussenkomst en schendt het dus de artikelen 13, 15, 16 , 742, 745, 746, 813 en 1034-
bis t/m 1034quater van het Gerechtelijk Wetboek.

Minstens miskent het bestreden vonnis de bewijskracht van de op 31 januari 1997 neer-
gelegde conclusie van de eiseres en schendt het dus de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek door, zich steunend op de vermelding van "vrijwillig tussenko-
mende partij" onder de naam van de eiseres en op het gevoerde verweer tegen de (voorba-
rige) vordering van de tweede verweerder (vonnis p. 9, tweede alinea), in die conclusie 
een gemotiveerde vordering tot vrijwillige tussenkomst te lezen.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 13, 15, 16, 742 t/m 746, 809, 812, 813 en, voor zoveel als nodig, 815 t/m 

819 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekerings-overeen-

komst.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de tweede verweerder tegen de eerste 

eiseres ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de eerste eiseres aldus tot betaling aan de 
tweede verweerder van een bedrag van 14.723,61 euro in hoofdsom (meer intresten en ge-
rechtskosten), dit na de bij conclusie van 23 januari 1997 ingestelde vordering van de 
tweede verweerder rechtsgeldig en tijdig te hebben verklaard op grond van volgende mo-
tivering:

"(...)
Zo vrijwillige tussenkomst niet voor de eerste maal, in graad van beroep kan gebeuren 

om een veroordeling te bekomen (artikel 812, tweede alinea, van het Gerechtelijk Wet-
boek) wordt in graad van eerste aanleg niet bepaald tot op welk ogenblik vrijwillige tus-
senkomst kan geschieden hetgeen in feite mogelijk is totdat de debatten gesloten worden 
en aldus ook na neerlegging van de besluiten, waarbij aldus aanvaard wordt dat de vrijwil-
lig tussenkomende partij aanvaardt tussen te komen in dit geschil in de staat waarin het 
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zich bevindt, met inbegrip van de vorderingen die bij besluiten reeds neergelegd werden 
jegens deze partij, naar analogie met artikel 819 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de 
hervatting van het geding (Fettweis, Manuel de procédure civile, Luik, 1987, nr. 580, blz. 
415).

Nu in het geval terzake in de besluiten neergelegd op 31 januari 1997 voor de NV Thil-
ly Van Eessel, alsmede voor Hannover en MB Finance telkens onder de naam van Hanno-
ver en van MB Finance vermeld werd 'vrijwillig tussenkomende partij' duidelijk was dat 
deze beide partijen in het geding vrijwillig tussenkwamen, hetgeen overigens ook uit de 
verdere inhoud van dit besluitschrift bleek, ook al werd er niet uitdrukkelijk in het dispo-
sitief aan de politierechter akte gevraagd van hun vrijwillige verschijning, in de mate dat 
Hannover zich verweerde tegen de vordering van V. en dat MB Finance zelf een vorde-
ring instelde tegen AGF.

In de mate V. enkele dagen ervoor een 'besluit vrijwillige tussenkomst' neergelegd had, 
en hij op grond van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek ook middelen en besluiten 
moest ontwikkelen, kon V., in de mate de andere bestuurder S. niet inzake was, logischer-
wijze enkel een vordering instellen tegen de verzekeraar en niet de makelaar op gevaar 
zelf ook rechtsplegingsvergoedingen te moeten betalen aan de makelaar Th. Van Eessel.

Vragen dat de advocaten in volgorde besluiten opstellen en tussenvorderingen instellen 
naarmate de andere partijen hun besluiten met vrijwillige tussenkomst van nieuwe partijen 
reeds neergelegd hebben, zou van elk advocaat een voorafgaandelijk opzoekingswerk in 
het dossier of telefonisch via de griffie vergen en komt neer op een te letterlijke interpre-
tatie van artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek, die bovendien niet op straffe van nie-
tigheid (artikel 860 van het Gerechtelijk Wetboek) voorgeschreven is en daarbij geen re-
kening houdt met het feit dat alle partijen, vertegenwoordigd door hun advocaten nader-
hand (en hier zelfs twee maal) de zaak ten gronde gepleit hebben waarbij zodus V. tijdens 
zijn pleidooien zijn vordering 'hernam' tegen Hannover net zoals MB Finance haar eigen 
vordering (en Hannover haar verweer) ook bij pleidooien hernam zoals ook het Vlaams 
Gewest haar beide vorderingen bij pleidooien 'hernam'.

Bovendien werd in het geval ter zake nadat MB Finance en Hannover na tussenvonnis 
een, volgens de rechtbank overbodig, 'verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst' hadden 
neergelegd, deze zaak andermaal herpleit ten gronde, waarbij alle partijen jegens elkaar 
nogmaals voor zover als nodig hun wederzijdse vorderingen 'hernamen'.

Bovendien werd ook reeds na de eerste pleidooien op het zittingsblad van de politie-
rechtbank geacteerd dat deze of gene advocaat optrad voor onder meer V., en voor Han-
nover en MB Finance, (net zoals dit ook na de tweede pleidooien zal gebeuren) en aldus 
de tussenkomst van deze vrijwillig tussenkomende partijen geacteerd.

In de mate Hannover rechtsgeldig vrijwillig tussengekomen was bij besluiten van 31 ja-
nuari 1997, zoals hierboven beslist, was de vordering van het Vlaams Gewest bij besluiten 
van 7 juli 1997 rechtsgeldig en tijdig ingesteld tegen Hannover.

Neerlegging van besluiten geldt als betekening (artikel 746 van het Gerechtelijk Wet-
boek) en V. had ook zijn besluiten al neergelegd en Hannover aanvaardde vrijwillig tus-
sen te komen in dit debat waarin deze vordering jegens haar ingesteld werd.

(...)"
(bestreden vonnis p. 8, onderaan t/m p. 10, derde alinea en p. 10, voorlaatste alinea).
Grieven
Artikel 13 van het Gerechtelijk Wetboek definieert de tussenvordering als iedere vorde-

ring die in de loop van het rechtsgeding wordt ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oor-
spronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe vorderingen tussen partijen in te stellen, het-
zij personen die nog niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken.
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Personen die nog geen partij zijn in het geding kunnen erin betrokken worden door 
middel van de rechtspleging van de tussenkomst zoals gedefinieerd in de artikelen 15 en 
16 van het Gerechtelijk Wetboek. Artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de wij-
ze waarop de vordering in tussenkomst wordt ingesteld. Overeenkomstig artikel 813, eer-
ste lid, geschiedt de vrijwillige tussenkomst bij verzoekschrift, terwijl de gedwongen tus-
senkomst overeenkomstig artikel 813, tweede lid, in de regel bij dagvaarding gebeurt.

Artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de wijze waarop tussenvorderingen 
tussen partijen in het geding worden ingesteld. Aldus bepaalt artikel 809 van het Gerech-
telijk Wetboek dat tussenvorderingen tussen partijen in het geding worden ingesteld bij 
conclusies die ter griffie worden neergelegd en aan de overige partijen worden overgelegd 
zoals bepaald is in de artikelen 742 tot 746 van het Gerechtelijk Wetboek. Overeenkom-
stig artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek geldt de neerlegging ter griffie als beteke-
ning.

Een vordering die niet is ingesteld op de door de wet voorziene wijze is niet rechtsgel-
dig ingesteld en dus niet ontvankelijk. De ontvankelijkheid van de vordering wordt beoor-
deeld op het ogenblik van het instellen van de vordering, dit is op het ogenblik waarop de 
conclusie overeenkomstig artikel 746 van het Gerechtelijk Wetboek ter griffie wordt neer-
gelegd.

Uit dit alles volgt dat een tussenvordering slechts op ontvankelijke wijze bij conclusie 
kan worden ingesteld, wanneer de persoon tegen wie de tussenvordering is gericht ten 
laatste op het ogenblik van de neerlegging van de conclusie op regelmatige wijze partij is 
geworden in het geding.

Eerste onderdeel
Zolang een persoon niet regelmatig partij is geworden in het geding, kan een tussenvor-

dering tegen die persoon slechts bij dagvaarding in gedwongen tussenkomst worden inge-
steld. Is derhalve niet ontvankelijk, de bij conclusie ingestelde tussenvordering tegen een 
persoon die pas na de neerlegging van de conclusie door (vrijwillige) tussenkomst partij 
wordt in het geding.

Aan het voormelde wordt geen afbreuk gedaan door de omstandigheid dat de vordering 
wordt ingesteld tegen een persoon van wie na de oorspronkelijke dagvaarding is komen 
vast te staan dat deze, en niet de oorspronkelijk gedagvaarde persoon (in casu de NV Thil-
ly Van Eessel), hoedanigheid en belang had bij het geschil. De rechtspleging van de (ge-
dwongen of vrijwillige) tussenkomst is precies van aard aan deze situatie te verhelpen.

Ook de omstandigheid dat de vordering wordt ingesteld door een persoon die zelf door 
vrijwillige tussenkomst partij wordt in het geding (in casu de tweede verweerder) en die in 
zijn verzoek tot vrijwillige tussenkomst de middelen en conclusie van zijn tussenkomst 
moet vermelden, doet evenmin afbreuk aan het hoger vermelde. Het instellen van een tus-
senvordering is uiteraard niet wat wordt bedoeld onder de in artikel 813, eerste lid, be-
doelde "middelen en conclusie".

Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de eerste eiseres ten vroegste 
op 31 januari 1997 (bij conclusie) en ten laatste op 10 oktober 2000 (bij verzoekschrift) in 
het geding is tussengekomen, terwijl de tweede verweerder al op 23 januari 1997 een con-
clusie had neergelegd waarin een vordering tegen de eerste eiseres was ingesteld en na die 
datum geen enkele conclusie meer heeft neergelegd. Hieruit blijkt dat de vordering van de 
tweede verweerder tegen de eerste eiseres werd ingesteld op een ogenblik dat de eerste ei-
seres nog geen partij was in het geding.

Door desondanks, verwijzend naar de verplichting voor de tweede verweerder om in 
zijn conclusie de middelen en conclusie van zijn verzoek in vrijwillige tussenkomst te 
vermelden (vonnis p. 9, derde alinea) en verwijzend naar een beweerde noodzaak tot niet-
letterlijke interpretatie van artikel 809 Gerechtelijk Wetboek (vonnis p. 9, laatste alinea), 
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te oordelen dat de op 23 januari 1997 bij conclusie ingestelde vordering van de tweede 
verweerder tegen de eerste eiseres rechtsgeldig en ontvankelijk was, miskent het bestre-
den  vonnis  de  hoger  vermelde  regels  inzake  het  instellen  van  tussenvorderingen  en 
schendt het dus de artikelen 13, 15, 16, 742 t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk 
Wetboek.

Tweede onderdeel
Een tussenvordering die op onregelmatige wijze tegen een derde is ingesteld, is onont-

vankelijk en kan niet ontvankelijk worden in de loop van het geding, ook niet doordat die 
derde nadien vrijwillig in het geding tussenkomt.

Krachtens artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek impliceert de vrijwillige tussen-
komst, onder voorbehoud van vrijwaring van het recht van verdediging, dat de vrijwillig 
tussenkomende partij het geding aanvaardt in de staat waarin het zich bevindt. De aan-
vaarding van het geding in de staat waarin het zich bevindt, staat echter niet gelijk met het 
aanvaarden van onontvankelijke vorderingen en kan niet tot gevolg hebben dat een oor-
spronkelijk onontvankelijke vordering ontvankelijk wordt, noch retroactief, noch op het 
ogenblik van de tussenkomst.

Anders dan bij een gedinghervatting (de artikelen 815 t/m 819 van het Gerechtelijk 
Wetboek), komt de vrijwillig tussenkomende partij niet in de plaats van een procespartij 
die door overlijden of verandering van staat of wijziging van hoedanigheid uit het geding 
verdwijnt.

Door, zich inspirerend op de regels van de gedinghervatting, te oordelen dat de eiseres 
door  haar vrijwillige  tussenkomst  de (voorbarige)  tussenvordering van de tweede ver-
weerder heeft aanvaard en door zich (mede) hierop te steunen om die tussenvordering 
rechtsgeldig en ontvankelijk te beschouwen, schendt het bestreden vonnis de artikelen 13, 
15, 16, 742 t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het in-
stellen van tussenvorderingen, artikel 812 van het Gerechtelijk Wetboek inzake de gevol-
gen van de vrijwillige tussenkomst, en, voor zoveel als nodig, de artikelen 815 t/m 819 
van het Gerechtelijk Wetboek over de gedinghervatting.

Derde onderdeel
Een tussenvordering die op onregelmatige wijze tegen een derde is ingesteld, is onont-

vankelijk en kan niet ontvankelijk worden in de loop van het geding, ook niet door plei-
dooien in aanwezigheid van alle partijen.

Weliswaar kan de tussenvordering ter gelegenheid van de pleidooien worden herno-
men, doch dan wordt de vordering geacht op dat ogenblik te zijn ingesteld.

Bovendien moet de tussenvordering, om op dat ogenblik rechtsgeldig te zijn ingesteld, 
voldoen aan het voorschrift van artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek. De vordering 
moet dus in een nieuwe conclusie worden neergelegd, minstens moet in het proces-ver-
baal van de zitting of in het vonnis melding worden gemaakt van een uitdrukkelijke mede-
deling van de betrokken partij dat zij haar oorspronkelijke (onregelmatig ingestelde) vor-
dering herneemt.

Door uit het enkele feit van de pleidooien af te leiden dat de tweede verweerder haar 
vordering tegen de eerste eiseres had hernomen, zonder vaststelling van een uitdrukkelijke 
mededeling hiervan (noch in de processen-verbaal van de terechtzitting, noch in het von-
nis) en door zich (mede) hierop te steunen om de tussenvordering van de tweede verweer-
der tegen de eerste eiseres rechtsgeldig en ontvankelijk te beschouwen, miskent het be-
streden vonnis de regels inzake de wijze van instellen van tussenvorderingen en schendt 
het dus de artikelen 13, 742 t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek.

Zelfs indien het bestreden vonnis op wettige wijze tot herneming van de vordering zou 
hebben besloten - quod non - , dan nog miskent het bestreden vonnis de regels inzake het 
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ogenblik van het instellen van tussenvorderingen en schendt het dus de artikelen 13, 742 
t/m 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek, door de tussenvordering van de twee-
de verweerder tegen de eerste eiseres ontvankelijk te achten vanaf de neerlegging van de 
conclusie van de tweede verweerder op 23 januari 1997 of minstens vanaf de (volgens het 
vonnis) geldige vrijwillige verschijning van de eiseres op 31 januari 1997 (vonnis p. 9, 
laatste alinea, p. 10, voorlaatste alinea en p. 13, dispositief waar de gerechtelijke intresten 
worden toegekend vanaf die datum) en door van voormelde tijdstip(pen) te vertrekken om 
de verjaring van de vordering te berekenen.

Vierde onderdeel
In de mate de motieven die een verwijzing inhouden naar de pleidooien van de tweede 

verweerder (waaruit de rechtbank afleidde dat de tweede verweerder zijn vordering tegen 
de eerste eiseres had hernomen) (p. 9, laatste alinea en p. 10, tweede alinea), naar het op 
10 oktober 2000 neergelegde verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst van de eerste eise-
res (p. 10, tweede alinea) en naar de vermelding op het zittingsblad dat advocaten voor de 
tweede verweerder en de eerste eiseres op de twee pleitzittingen waren opgetreden (waar-
uit de rechtbank afleidde dat hiermee ook de tussenkomst van die beide partijen was geac-
teerd), in die zin moeten worden gelezen dat de rechtbank van oordeel was dat de vorde-
ring van de tweede verweerder tegen de eerste eiseres ontvankelijk was ingesteld op da-
tum van de eerste pleidooien op 15 juni 2000 of minstens op datum van de tweede plei-
dooien op 19 april 2001, zijn deze motieven tegenstrijdig met de motieven waarin de 
rechtbank te kennen geeft  dat  de kwestieuze vordering reeds ontvankelijk was op het 
ogenblik van de neerlegging van de conclusie van de tweede verweerder op 23 januari 
1997 of tenminste op het ogenblik van de (door het vonnis geldig verklaarde) vrijwillige 
tussenkomst van de eerste eiseres op 31 januari 1997 (vonnis p. 9, eerste alinea; p. 10, 
voorlaatste alinea en p. 13, dispositief, laatste alinea).

Met deze tegenstrijdigheid in zijn motieven behept, is het bestreden vonnis niet regel-
matig gemotiveerd en houdt het dus schending in van artikel 149 van de gecoördineerde 
Grondwet.

Vijfde onderdeel
In de mate de motieven van het bestreden vonnis niet toelaten met voldoende zekerheid 

uit te maken of de rechtbank de vordering van de tweede verweerder tegen de eerste eise-
res ontvankelijk heeft geacht op het ogenblik waarop ze bij conclusie van 23 januari 1997 
was ingesteld (zie p. 9, derde en laatste alinea), op het ogenblik waarop de eerste eiseres 
de vordering in haar conclusie van 31 januari 1997 zou hebben aanvaard (zie p. 9, eerste 
alinea; p. 10, voorlaatste alinea en p. 13, dispositief waarin de gerechtelijke intresten van-
af voormelde datum worden toegekend), op het ogenblik waarop de partijen via hun advo-
caten op de eerste zitting van 15 juni 2000 zijn verschenen en hebben gepleit (p. 9, laatste 
alinea en p. 10, tweede en derde alinea), of nog op het ogenblik waarop de partijen op de 
tweede zitting, en dus na het verzoekschrift in vrijwillige tussenkomst van de eerste eise-
res van 10 oktober 2000, hebben gepleit (p. 10, tweede alinea), maakt het bestreden von-
nis het niet mogelijk de wettigheid te toetsen van het vonnis, noch op het vlak van de 
rechtsgeldigheid van de vordering van de tweede verweerder tegen de eerste eiseres, noch 
op het vlak van de verjaring.

Derhalve houdt het bestreden vonnis schending in van artikel 149 van de gecoördineer-
de Grondwet evenals van de artikelen 746, 809 en 813 van het Gerechtelijk Wetboek en 
van artikel 34, §2, van de wet van 25 juni 1992 betreffende de landverzekeringsovereen-
komst.

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.
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Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart de vorderingen van de eerste en de tweede verweerders 

tegen de eerste eiseres ontvankelijk en gegrond, veroordeelt de eerste eiseres aldus tot be-
taling aan de eerste verweerder van een bedrag van 25.608,49 euro in hoofdsom (meer in-
terest en gerechtskosten) en aan de tweede verweerder van een bedrag van 14.723,61 euro 
in hoofdsom (meer interest en gerechtskosten), en verklaart de vordering van de tweede 
eiseres tegen de verweerders gericht ongegrond, dit na de heer S. alleen en volledig aan-
sprakelijk te hebben gesteld voor het ongeval op grond van de volgende motieven :

"Uit de hierboven geciteerde verklaringen van beide bestuurders blijkt dat elke bestuur-
der beweert dat het verkeerslicht op de groene fase stond voor hem. Er zijn (geen) getui-
gen van dit ongeval bekend, ondanks het feit dat V. schreef dat hij niet alleen 5 of 6 wa-
gens volgde voor wie het licht ook voor hun rijrichting op groen gesprongen was zodat hij 
deze wagens gewoon volgde, maar dat hij ook door een aantal tegenliggers gekruist werd; 
geen van deze bestuurders, voor zover één ervan dit ongeval gezien had, maakten zich be-
kend.

De bewering op grond van de laatste verklaring van V. aan de politierechter dat er voor 
hem nog 5 à 6 wagens waren zodat in de mate het groen werd, na een voorafgaandelijk 
rode fase, voor deze 5 à 6 wagens, het noodzakelijkerwijze opnieuw rood werd voor V. 
wordt niet bewezen. De tijdschema van de verkeerslichten zoals toen werkzaam wordt 
niet neergelegd, maar beweren dat op een dergelijke belangrijke as als de Bergensesteen-
weg er slechts een 6-tal wagens na stilstand, door een groen verkeerslicht kunnen rijden, 
blijkt niet realistisch. Er wordt ook in hoofde van V. geen inbreuk op artikel 61.1.1. van 
de Wegcode bewezen, evenmin als dit bewezen voorkomt in hoofde van de heer S..

Ten onrechte wordt door V. opgeworpen dat de Bergensesteenweg een voorrangsbaan 
is en dat in de mate S. zelf beweert dat hij zijn wagen opnieuw bij de groene fase in bewe-
ging bracht hij een manoeuvre in de zin van artikel 12.4 van de Wegcode uitvoerde en 
voorrang verschuldigd was aan de andere weggebruikers. Er waren inderdaad op dit kruis-
punt verkeerstekens (B9 voorrangsweg aan de Bergensesteenweg en B5 (stop) aan de Van 
Cotthemstraat), maar overeenkomstig artikel 6.3 van de Wegcode gelden de verkeersbor-
den betreffende de voorrang niet op de kruispunten die geregeld worden door verkeers-
lichten (tenzij het enkel oranjeknipperlichten betreft). De normale werking van de ver-
keerslichten kon niet nagegaan worden, beide bestuurders hebben het over een rode en na-
dien groene fase, zodat de verkeerslichten blijkbaar normaal functioneerden zodat artikel 
6.3, eerste lid, van de wegcode toepasselijk blijft.

Anderzijds,  is  de regel volgende dewelke verkeerstekens boven verkeersregels gaan 
(artikel 6.2, van de Wegcode) enkel begrijpelijk wanneer er een tegenstrijd voorhanden is 
tussen de verkeersignalisatie (waartoe ook de verkeerslichten behoren) en de verkeersre-
gels (Cassatie, 6.02.1985, R.W., 1985-86, 1572).

Artikel 14.2 van de Wegcode blijft toepasselijk. Meer bepaald diende S. bij, volgens 
hem groen verkeerslicht, voorrang te verlenen aan V. die reeds 18 meters afgelegd had na 
de stopstreep voor zijn eigen verkeerslichten. Door volgens S. zijn wagen in gang te bren-
gen na een rode fase van een verkeerslicht zonder aldus rekening te houden met de nog 
aanwezige voertuigen op dit kruispunt, werd door S. een inbreuk gepleegd op artikel 14.2 
van de Wegcode, fout die in oorzakelijk verband staat met het ongeval"

(bestreden vonnis p. 11 t/m p. 12, eerste alinea).
Grieven
In hun op 21 januari 2004 neergelegde "samenvattende beroepsconclusie" hadden de ei-

seressen aangevoerd dat de tweede verweerder aansprakelijk was voor het ongeval we-
gens een dubbele inbreuk, enerzijds, een inbreuk op artikel 61.1.1°, van het Wegverkeers-
reglement (door het rood licht rijden) en anderzijds een inbreuk op artikel 12.2 van het 
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Wegverkeersreglement (niet de dubbele voorzichtigheid aan de dag leggen vooraleer het 
kruispunt op te rijden).

Aldus hadden de eiseressen, na de inbreuk op artikel 61.1.1° te hebben toegelicht, als 
volgt geconcludeerd over de inbreuk op artikel 12.2 van het Wegverkeersreglement:

"Overwegende dat zelfs al was het verkeerslicht voor de heer V. groen, quod non, dan 
nog had hij de verplichting een dubbele voorzichtigheid in acht te nemen bij het oprijden 
van het kruispunt.

Dat het groene verkeerslicht, die een toelating en niet een verplichting geeft aan be-
stuurders om dit verkeerssignaal voorbij te rijden, bestuurders niet vrijstelt van de ver-
plichting tot naleving van de regels van dubbele voorzichtigheid die gelden zo men een 
kruispunt oprijdt".

(samenvattende conclusie eiseressen p. 11, derde en vierde alinea).
Ook de eerste verweerder - met wie de eiseressen op het punt van de aansprakelijkheid 

van de tweede verweerder gelijklopende belangen hebben - had in zijn op 10 augustus 
2003 gedateerde "conclusie in hoger beroep" de aansprakelijkheid van de tweede verweer-
der ingeroepen. Ook de eerste verweerder had de aansprakelijkheid van de tweede ver-
weerder gesteund op een inbreuk op de artikelen 61.1.1° en 12.2 van het Wegverkeersre-
glement,  maar  ook op artikel 10.1.3°  van het  Wegverkeersreglement (het  niet  kunnen 
stoppen voor een voorzienbare hindernis).

Aldus had de eerste verweerder met betrekking tot de inbreuken op de artikelen 12.2 en 
10.1.3° van het Wegverkeersreglement als volgt geconcludeerd:

"Het is onbetwistbaar dat de heer V. artikel 10.1.3., 12.2 en 61.1.1. van het wegver-
keersreglement heeft geschonden, evenals artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

De heer V. verklaarde over de aanrijding het volgende:
"Ik bereed de Steenweg op Bergen in de richting van Halle en reed aan een snelheid 

van 40 à 50 km/u. Op het ogenblik dat ik de verkeerslichten die op faze groen stonden, 
voorbij reed en op het kruispunt kwam, kwam een bestelwagen uit de Van Cotthemstraat 
gereden op de Bergensesteenweg".

Uit deze verklaring die onmiddellijk na het ongeval werd afgelegd blijkt dat de heer V. 
geen bijzonder voorzichtigheid aan de dag heeft gelegd bij het oprijden van het kruispunt.

Krachtens een vaste rechtspraak zijn de bestuurders die geen bijzondere aandacht - dub-
bele voorzichtigheid - aan de dag leggen bij het oprijden van een kruispunt aansprakelijk 
voor de ongevallen die het gevolg zijn van dit foutief nalaten:

"Luidens artikel 12.2 van de Wegcode dient elke bestuurder die een kruispunt oprijdt 
dubbel voorzichtig te zijn teneinde alle ongevallen te voorkomen; deze verplichting geldt 
ook op een kruispunt uitgerust met verkeerslichten, en zulks ongeacht de stand van die 
lichten".

(Cass., Damschotter / De Almeida Pereirae, 18 oktober 1994, Verkeersrecht 1995, 34; 
Arr. Cass. 1994, 853; Pas. 1994, I, 835).

(...)
Waar het groene verkeerslicht de toelating geeft aan de bestuurder om dit verkeerssig-

naal voorbij te rijden, stelt hem dit niet vrij van de naleving van de regels van voorzichtig-
heid, meer nog het Wegverkeersreglement legt aan de bestuurder een dubbele voorzichtig-
heid op wanneer hij een kruispunt oprijdt.

Bestuurders die een kruispunt oprijden - zoals de heren V. en S. - zijn niet ontslagen 
van de verplichting tot bijzondere voorzichtigheid die door het wegverkeersreglement is 
voorgeschreven. De overtreding ervan levert een fout op (zie o. a. Cass., D./F. en Axa 
Royale Belge, 23 juni 2000, Verkeersrecht 2000, 383; Verkeersrecht 2001, afl. 6, 254).
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Indien de heer V. als een normaal voorzichtig autobestuurder bij het oprijden/overste-
ken van het kruispunt niet alleen zijn aandacht zou hebben gericht op het voor hem lig-
gend weggedeelte, maar ook op het verkeer dat de door hem gevolgde rijweg dwarste, zou 
de aanrijding nooit plaatsgevonden hebben.

De heer V. heeft reeds vóór het oversteken van het kruispunt, de andere bestuurder, de 
heer S., opgemerkt of moest deze opmerken zodat deze voor hem een voorziene hindernis 
vormde en zijn gebrek aan voorzichtigheid en voorzorg een inbreuk uitmaakt op artikel 
10.1.3 van het Wegverkeersreglement (de verplichting om te kunnen stoppen voor een 
voorzienbare hindernis).

De fout van de heer V. staat in oorzakelijk verband met de aanrijding en de schadelijke 
gevolgen ervan voor concluante.

Bijgevolg is de heer V. aansprakelijk voor de beschadigingen aan het openbaar domein 
op grond van onder andere de artikelen 10.1.3, 12.2 en 61.1.1. van het Wegverkeersregle-
ment en 1382 van het van het Burgerlijk Wetboek, en is zijn verzekeraar wettelijk gehou-
den om de aldus door haar verzekerde veroorzaakte schade te vergoeden".

(conclusie Vlaams Gewest p. 4, midden t/m p. 5, laatste alinea).
In verband met de aansprakelijkheid van de tweede verweerder is in het bestreden von-

nis enkel een weerlegging te vinden van de aangevoerde inbreuk op artikel 61.1.1° (nege-
ren van het rode licht) (p. 11, tweede alinea). Nergens maakt het bestreden vonnis echter 
gewag van of weerlegt het de eveneens ingeroepen inbreuken op artikel 12.2 en 10.1.3° 
van het Wegverkeersreglement. Bij gebrek aan antwoord op deze concrete middelen uit 
de conclusie van de eiseressen en van de tweede verweerder, is het bestreden vonnis niet 
regelmatig gemotiveerd en schendt het dus artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Overeenkomstig artikel 15 van het Gerechtelijk Wetboek is de tussenkomst 

een rechtspleging waarbij een derde persoon partij wordt in het geding en die er-
toe strekt hetzij de belangen van de tussenkomende partij of van een der partijen 
in het geding te beschermen, hetzij een veroordeling te doen uitspreken of vrij-
waring te doen bevelen.

Overeenkomstig artikel 16 van het Gerechtelijk Wetboek is de tussenkomst 
hetzij, vrijwillig, wanneer de derde opkomt om zijn belangen te verdedigen het-
zij, gedwongen, wanneer de derde in de loop van een rechtspleging gedagvaard 
wordt door een of meer partijen.

Overeenkomstig  artikel  813,  eerste  lid,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek,  ge-
schiedt de vrijwillige tussenkomst bij verzoekschrift, dat op straffe van nietig-
heid de middelen en conclusie bevat.

2. Uit die bepalingen volgt dat de tussenkomst een incident is in een reeds aan-
hangig geding, zodat de akte waarin de vrijwillige tussenkomst geschiedt geen 
akte van rechtsingang uitmaakt.

Hieruit volgt tevens dat het verzoekschrift waarbij de vrijwillige tussenkomst 
geschiedt niet aan dezelfde voorwaarden moet voldoen als een gedinginleidend 
verzoekschrift.

3. Het middel dat ervan uitgaat dat, om ontvankelijk te zijn, de vorm waarin de 
vrijwillige tussenkomst wordt geformuleerd, dient te beantwoorden aan de voor-
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schriften  inzake  het  verzoekschrift  op  tegenspraak  als  gedinginleidende  akte, 
faalt naar recht.

4. Voor het overige geeft het bestreden vonnis geen uitlegging van de in het 
middel bedoelde conclusie, maar beoordeelt het de juridische gevolgen ervan, 
zodat het de bewijskracht van die conclusie niet miskent.

Het middel mist  feitelijke grondslag in zoverre het miskenning van bewijs-
kracht van akten aanvoert.

Tweede middel 
Eerste onderdeel
5. Wanneer een partij  vrijwillig is tussengekomen in het geding, conclusies 

neemt ten aanzien van de andere partijen en zich verdedigt ten aanzien van de 
andere partijen die tegen haar, nog voor zij tussenkwam in het geding, hebben 
geconcludeerd en vorderingen ingesteld, en de partijen vervolgens voor de rech-
ter verschijnen om een vonnis te vragen zonder op te werpen dat de voortijdige 
vordering op die grond niet ontvankelijk zou zijn, vermag de rechter uitspraak te 
doen over die vordering.

6. Het onderdeel dat er van uitgaat dat een bij conclusie ingestelde tussenvor-
dering tegen een partij die pas nadien ingevolge een vrijwillige tussenkomst par-
tij is geworden in het geding zonder meer niet ontvankelijk is, faalt naar recht.

Tweede en derde onderdeel
7. De beide onderdelen gaan uit van de in het eerste onderdeel vergeefs aange-

voerde stelling dat de tussenvordering niet ontvankelijk is.
De beide onderdelen zijn mitsdien niet ontvankelijk.
Vierde onderdeel
8. Het onderdeel gaat er van uit dat het bestreden vonnis oordeelt dat de vorde-

ring van de tweede verweerster tegen de eerste eiseres ontvankelijk werd inge-
steld op de datum van de pleidooien voor de eerste rechter.

Het bestreden vonnis bevat dergelijk oordeel niet. Het onderdeel berust derhal-
ve op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis, zodat het feitelijke grondslag 
mist.

Vijfde onderdeel
9. Het bestreden vonnis overweegt: "Nu in het geval terzake in de besluiten 

neergelegd op 31 januari  1997 voor de NV Thilly Van Eessel,  alsmede voor 
Hannover en MB Finance telkens onder de naam van Hannover en van MB Fi-
nance vermeld werd 'vrijwillig tussenkomende partij' duidelijk was dat deze bei-
de partijen in het geding vrijwillig tussenkwamen, hetgeen overigens ook uit de 
verdere inhoud van dit besluitschrift bleek, ook al werd er niet uitdrukkelijk in 
het dispositief aan de politierechter akte gevraagd van hun vrijwillige verschij-
ning, in de mate dat Hannover zich verweerde tegen de vordering van V. en dat 
MB Finance zelf een vordering instelde tegen AGF".

Aldus geven de appelrechters te kennen dat de vordering van de tweede ver-
weerder tegen de eerste eiseres ontvankelijk dient geacht op 31 januari 1997.

10. In zoverre het onderdeel er van uitgaat dat niet met voldoende zekerheid 
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kan uitgemaakt worden op welke datum het bestreden vonnis de vordering van 
de tweede verweerder tegen de eerste verweerster ontvankelijk heeft geacht zo-
dat het Hof niet vermag de wettigheid van het bestreden vonnis te toetsen, berust 
het op een onjuiste lezing van het bestreden vonnis en mist het feitelijke grond-
slag.

11. Voor het overige is het onderdeel geheel afgeleid uit de vergeefs aange-
voerde schending van artikel 149 van de Grondwet en is het in zoverre niet ont-
vankelijk.

Derde middel
Grond van niet-ontvankelijkheid van het middel
12. De eerste verweerder voert aan dat het middel bij gebrek aan belang niet 

ontvankelijk is in zoverre het tegen hem gericht is omdat het niet kan leiden tot 
de vernietiging van het bestreden vonnis in zoverre het zijn vordering tegen de 
eerste eiseres gegrond heeft verklaard.

13. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de eerste 
verweerder de vergoeding heeft gevorderd in solidum ten laste van de eerste ei-
seres, verzekeraar van het voertuig bestuurd door S., en de derde verweerster, 
verzekeraar van de tweede verweerder.

In die omstandigheden heeft de eerste eiseres er belang bij om, ook ten aanzien 
van de eerste verweerder wat diens schade betreft,  te laten vaststellen dat  de 
tweede verweerder tevens een fout heeft begaan die, naast de vaststaande fout 
van S., mede de oorzaak is van die schade.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het middel zelf
14. Het in het middel bedoelde verweer werd voor de appelrechters gevoerd 

en, in zoverre dat verweer in de conclusies van de eerste verweerder werd ge-
voerd hadden de eiseressen hierbij belang.

Het bestreden vonnis beantwoordt dat verweer niet.
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis behoudens in zoverre het de hogere beroepen 

en de vrijwillige tussenkomsten ontvankelijk verklaart, en vaststelt dat bestuur-
der S. een fout heeft begaan die in oorzakelijk verband staat met het ongeval.

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Veroordeelt de eiseressen tot twee derden van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leu-

ven, zetelend in hoger beroep.
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23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Grotendeels gelijkluidende conclusie3 van de h. Vandewal, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Mahieu en Geinger.

Nr. 203

3° KAMER - 23 april 2007

1º INDEPLAATSSTELLING - MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - VOORKOOPRECHT VAN HET 
VLAAMS GEWEST - VORDERING BIJ MISKENNING VAN HET VOORKOOPRECHT - MACHTIGING DOOR 
DE VLAAMSE REGERING AAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - OMVANG

2º MILIEURECHT - NATUURBEHOUD - VOORKOOPRECHT VAN HET VLAAMS GEWEST - 
VORDERING BIJ MISKENNING VAN HET VOORKOOPRECHT - MACHTIGING DOOR DE VLAAMSE 
REGERING AAN DE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - OMVANG - VORDERING TOT 
INDEPLAATSSTELLING

1º en 2° De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het artikel 37 van 
het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu  
aan de Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in haar naam, voor 
haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het recht van voorkoop uit  
te  oefenen  en  het  in  uitvoering  daarvan  genomen  artikel  5  van  het  besluit  van  de 
Vlaamse regering van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke modaliteiten die  
met de uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo ook op het instellen van 
de vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van het recht van  
voorkoop; deze mogelijkheid tot machtiging strekt zich dus ook uit tot die vordering tot  
indeplaatsstelling. (Artt. 37, §1, eerste en tweede lid, en 39, Decr. 21 okt. 1997; Art. 5, B. 
Vl. Reg. 23 juli 1998)

(V. e.a. T. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ, burgerlijke vennootschap in de vorm van een nv e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0321.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 3 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 maart 2007 verwe-

zen naar de derde kamer.
Eerste voorzitter Ghislain Londers heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen

3 Het Hof vernietigt gedeeltelijk het bestreden vonnis wegens een motiveringsgebrek omdat niet 
werd geantwoord op het in het derde middel bedoelde verweer. Het O.M. concludeerde ook op dit 
middel tot verwerping, vermits het enerzijds van mening was het middel in zoverre aangevoerd tegen 
eerste verweerder niet ontvankelijk was bij gebrek aan belang en anderzijds dat de appelrechters het 
bedoelde verweer wel hadden verworpen en beantwoord. 
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- de artikelen 33 en 159 van de Grondwet;
- de artikelen 15, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en het daarin gehuldigd alge-

meen rechtsbeginsel van de autonomie der procespartijen, ook het beschikkingsbeginsel 
genoemd, volgens welk die partijen de grenzen van het burgerlijk geschil bepalen;

- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 37, §1, en 39 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuur-

behoud en het natuurlijk milieu;
- artikel 5 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van 

nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-
houd en het natuurlijk milieu.

Aangevochten beslissing
Na eerst te hebben geoordeeld dat de vrijwillige tussenkomst in het geding van de ver-

weerder, die voor het eerst plaatsvindt in hoger beroep, niet strekt tot het verkrijgen van 
een veroordeling in de zin van artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek nu 
deze partij het hof van beroep enkel verzocht haar akte te verlenen van het feit dat zij zich 
aansluit bij de argumenten van de verweerster, beslist het hof van beroep dat de rechtsvor-
dering van de verweerster ontvankelijk is, op grond van volgende motieven:

"Krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechtsvordering niet worden 
toegelaten indien de eiser geen hoedanigheid heeft om ze in te dienen. Het is vereist dat er 
een band is tussen de procespartij en het subjectieve recht waaromtrent zij in rechte treedt. 
Die band is hier niet rechtstreeks aangezien (de verweerster) niet voor een eigen recht op-
komt. Ze kan ook onrechtstreeks zijn. Krachtens artikel 5 van het besluit van de Vlaamse 
regering van 2 (lees: 23) juli 1998 treedt zij in naam en voor rekening van (de verweerder) 
op (onrechtstreekse band). (De verweerster) heeft wel degelijk bevoegdheid om te vorde-
ren. Zij legt stukken voor, waaruit de machtiging blijkt. (De verweerder) vertegenwoor-
digd door (de verweerster), heeft dus de vordering ingesteld", en zegt het hof van beroep, 
na deze vordering gegrond te hebben verklaard, voor recht dat "(de verweerder), in naam 
en voor rekening van wie (de verweerster) optreedt, in de plaats dient te worden gesteld 
van (eisers sub 2)".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 37, §1, eerste lid, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-

houd en het natuurlijk milieu bepaalt dat de verweerder het recht van voorkoop heeft bij 
verkoop van onroerende goederen die gelegen zijn in bepaalde gebieden.

Het hof van beroep stelt vast dat het voorwerp van de betwiste verkoop gelegen was in 
een dergelijk gebied dat aan het recht van voorkoop van de verweerder is onderworpen 
(bestreden arrest, blz. 6, derde alinea).

Artikel 37, §1, tweede lid, van hetzelfde decreet bepaalt dat de Vlaamse regering aan de 
verweerster een machtiging kan verlenen om in haar naam, voor haar rekening en volgens 
de door haar gestelde voorwaarden dit voorkooprecht uit te oefenen.

Artikel 39, eerste lid, van hetzelfde decreet bepaalt dat in geval van verkoop met mis-
kenning van het recht van voorkoop van de verweerder, laatstgenoemde het recht heeft, 
ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper, ofwel van de verkoper een schadever-
goeding te eisen ten bedrage van 20 pct. van de verkoopprijs.

Artikel 5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van 
nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-
houd en het natuurlijk milieu, bepaalt dat de Vlaamse regering de verweerster machtigt 
om in haar naam en voor haar rekening binnen de haar daartoe toegekende budgettaire 
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perken het recht van voorkoop bedoeld in de artikelen 37, 38 en 39 van voormeld decreet 
uit te oefenen.

Te dezen werd de vordering tot indeplaatsstelling, bedoeld in voormeld artikel 39 inge-
steld door de verweerster, in naam en voor rekening van de verweerder.

De bevoegdheid tot uitoefening van het recht van voorkoop, kan evenwel niet worden 
vereenzelvigd met de bevoegdheid om de vordering tot indeplaatsstelling in te stellen in 
geval van miskenning van het recht van voorkoop.

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, houdt de bevoegdheid om het recht 
van voorkoop in naam en voor rekening van een andere partij uit te oefenen, immers niet 
de bevoegdheid in om ook in geval van miskenning van het recht van voorkoop, de vorde-
ring tot indeplaatsstelling in naam en voor rekening van die andere partij in te stellen.

Voormeld decreet van 21 oktober 1997 bepaalt niet dat de Vlaamse regering de machti-
ging kan verlenen aan de verweerster om de vordering tot indeplaatsstelling uit te oefe-
nen. In zoverre de machtiging van artikel 5 van voormeld besluit van de Vlaamse regering 
van 23 juli 1998 zo wordt gelezen dat hierin ook de machtiging wordt verleend tot het in-
stellen van de vordering tot indeplaatsstelling, bedoeld in artikel 39 van voormeld decreet, 
moet deze bepaling buiten toepassing worden gelaten op grond van artikel 159 van de 
Grondwet.

De appelrechter oordeelt niettemin dat de verweerster wel degelijk bevoegdheid heeft 
om de vordering in te stellen, en "stukken voorlegt waaruit de machtiging blijkt".

Artikel 33 van de Grondwet staat er niet aan in de weg dat bepaalde bevoegdheden 
worden gedelegeerd, doch delegatie dient steeds uitdrukkelijk te gebeuren.

De "stukken" van de verweerster bevatten evenwel kennelijk niet een dergelijke rechts-
geldige machtiging van de verweerder aan de verweerster.

De eisers voegen bij deze voorziening de inventaris van het dossier dat de verweerster 
aan het hof van beroep heeft voorgelegd. Uit deze inventaris blijkt dat kennelijk enkel de 
stukken 9 en 10 van dat dossier in aanmerking zouden kunnen komen om een dergelijke 
machtiging in te houden.

Stuk nr. 9 betreft een brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling 
Natuur, van 29 juni 2001 aan de "provinciale afdeling Diest" van de verweerster. In deze 
brief wordt gesteld dat "Afdeling Natuur" gebruik wenst te maken van het recht van voor-
koop van de verweerder voor de betrokken gronden. De brief is ondertekend door T. H., 
adjunct van de directeur.

Deze brief kan kennelijk niet beschouwd worden als een machtiging van de verweerder 
aan de verweerster om de vordering tot indeplaatsstelling uit te oefenen.

Stuk nr. 10 betreft een een brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, af-
deling Natuur-Limburg, van 2 oktober 2001 aan de verweerster. In deze brief wordt ge-
steld dat de "Afdeling Natuur" de verweerster verzoekt de indeplaatsstelling te vorderen 
met betrekking tot de litigieuze gronden. De brief is ondertekend door T. H., adjunct van 
de directeur.

Uit geen enkel stuk blijkt dat de verweerder aan de heer H. de bevoegdheid heeft gede-
legeerd om te beslissen of de vordering tot indeplaatsstelling wordt uitgeoefend. Ook dit 
stuk nr. 10 kan bijgevolg niet beschouwd worden als een geldige machtiging.

Door te oordelen dat de vordering van de verweerster, ertoe strekkend de verweerder, 
in naam en voor rekening van wie zij in rechte optreedt, te horen in de plaats stellen van 
de eisers sub 2, ontvankelijk is, schendt het hof van beroep bijgevolg de artikelen 37, §1 
en 39 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 
milieu, artikel 5 van voormeld besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 en artikel 
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159 van de Grondwet.  Door te oordelen dat  de  verweerster stukken heeft  voorgelegd 
waaruit de machtiging blijkt van de verweerder tot het instellen van de vordering tot inde-
plaatsstelling, miskent het hof van beroep ook de bewijskracht van de inventaris van het 
dossier van de verweerster alsook van de stukken nrs. 9 en 10 van dat dossier nu het van 
deze stukken een interpretatie geeft die kennelijk onverenigbaar is met de daarin gebruikte 
bewoordingen (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet-
boek), en schendt het artikel 33 van de Grondwet door aan te nemen dat de verweerder 
aan de heer H. de bevoegdheid heeft gedelegeerd om te beslissen de vordering tot inde-
plaatsstelling in te stellen.

Het hof van beroep kan bovendien niet naar recht beslissen dat de verweerder, verte-
genwoordigd door de verweerster, de vordering heeft ingesteld na te hebben vastgesteld 
dat de vrijwillige tussenkomst van de verweerder in hoger beroep ontvankelijk is, hetgeen 
noodzakelijk impliceert dat de verweerder geen procespartij was in de procedure voor de 
eerste rechter, nu een tussenkomst, naar luid van artikel 15, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek,  een  rechtspleging  is  waarbij  een  derde  persoon  partij  wordt  in  het  geding 
(schending van deze bepaling).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 37, §1, eerste en tweede lid, van het decreet van 21 okto-

ber 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu heeft het Vlaams 
Gewest het recht van voorkoop bij verkoop van onroerende goederen in bepaalde 
natuurgebieden en kan de Vlaamse regering aan de Vlaamse Landmaatschappij 
een machtiging verlenen om in haar naam, voor haar rekening en volgens de 
door haar gestelde voorwaarden dit recht van voorkoop uit te oefenen.

Krachtens artikel 39, eerste lid, van hetzelfde decreet heeft het Vlaams Ge-
west, in geval van verkoop met miskenning van zijn recht van voorkoop, het 
recht ofwel in de plaats gesteld te worden van de koper ofwel van de verkoper 
een schadevergoeding te eisen ten bedrage van 20 pct. van de verkoopprijs.

2. Krachtens artikel 5 van het besluit van 23 juli 1998 van de Vlaamse regering 
tot vaststelling van nadere regels tot uitvoering van het decreet van 21 oktober 
1997, machtigt de Vlaamse regering de Vlaamse Landmaatschappij om in haar 
naam en voor haar rekening binnen de daartoe toegekende budgettaire perken het 
in voormelde artikelen bedoelde recht van voorkoop uit te oefenen.

3. De mogelijkheid voor de Vlaamse regering om overeenkomstig het voor-
melde artikel 37 aan de Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen 
om in haar naam, voor haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaar-
den het recht van voorkoop uit te oefenen en het in uitvoering daarvan genomen 
artikel 5 van het besluit van 23 juli 1998 hebben betrekking op alle wettelijke 
modaliteiten die met de uitoefening van het recht van voorkoop gepaard gaan, zo 
ook op het instellen van de vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop 
met miskenning van het recht van voorkoop.

4. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de mogelijkheid voor de Vlaamse rege-
ring om aan de Vlaamse Landmaatschappij een machtiging te verlenen om in 
haar naam, voor haar rekening en volgens de door haar gestelde voorwaarden het 
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bedoelde recht van voorkoop uit te oefenen, zich niet uitstrekt tot het instellen 
van de vordering tot indeplaatsstelling in geval van verkoop met miskenning van 
het recht van voorkoop, derwijze dat artikel 5 van het besluit van 23 juli 1998 
geen machtiging inhoudt om dergelijke vordering in te stellen en evenmin derge-
lijke machtiging kan inhouden, faalt in zoverre naar recht.

5. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de Vlaamse 
regering 'afdeling Natuur' bij brief van 29 juni 2001 aan de Vlaamse Landmaat-
schappij  meldt  gebruik te  willen maken van het  recht  van voorkoop van het 
Vlaams Gewest voor het bedoelde perceel grond te Lommel en dat de Vlaamse 
regering 'afdeling Natuur' bij brief van 2 oktober 2001, na inzage van het dossier 
aangaande de verkoop van het bedoelde perceel grond, de Vlaamse Landmaat-
schappij verzoekt de indeplaatsstelling te vorderen.

6. Het onderdeel verwijt de appelrechter te oordelen dat de Vlaamse Land-
maatschappij de stukken heeft overgelegd waaruit de machtiging blijkt tot het in-
stellen van de vordering tot indeplaatsstelling, terwijl volgens de eisers voormel-
de stukken noch andere stukken die voorkomen op de door de Vlaamse Land-
maatschappij overgelegde inventaris kunnen worden beschouwd als een machti-
ging om de vordering tot indeplaatsstelling in te stellen.

Het onderdeel verwijt de appelrechter aldus niet dat hij beslist dat voormelde 
stukken iets bevatten dat er niet in staat of dat ze iets niet bevatten dat er wel in 
staat, maar dat hij van deze stukken een andere uitlegging geeft dan deze die de 
eisers er zelf van geven.

Nu deze grief geen miskenning van bewijskracht van akten kan opleveren, is 
het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk.

7. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 33 van de Grond-
wet, is het afgeleid uit de vergeefs aangevoerde miskenning van bewijskracht 
van akten en is het derhalve niet ontvankelijk.

8. De beslissing van de appelrechter dat de Vlaamse Landmaatschappij de vor-
dering tot indeplaatsstelling van het Vlaams Gewest heeft ingesteld, terwijl het 
Vlaams Gewest voor het eerst in hoger beroep op ontvankelijke wijze vrijwillig 
is tussenkomen, heeft geen invloed op de wettigheid van de in het onderdeel be-
kritiseerde beslissing aangaande de machtiging van de Vlaamse regering aan de 
Vlaamse Landmaatschappij om de vordering tot indeplaatsstelling in te stellen.

9. In zoverre het onderdeel schending aanvoert van artikel 15 van het Gerech-
telijk Wetboek, is het, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

(...)

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eisers in de kosten.

23 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Londers, eerste voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Ne-
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lissen Grade en Geinger.

Nr. 204

2° KAMER - 24 april 2007

CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - HERKWALIFICATIE DER 
FEITEN

Nieuw en bijgevolg niet ontvankelijk is het cassatiemiddel dat voor het eerst voor het Hof  
aanvoert  dat  er  geen  identiteit  bestaat  tussen  de  feiten  waarvoor  de  beklaagde  is  
gedagvaard  en  deze  die  het  voorwerp  uitmaken  van  de  herkwalificatie  door  de  
feitenrechter1. 

(V. T. STAD GENT)

ARREST

(A.R. P.06.1570.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep nr. 323 is gericht tegen de arresten van 24 oktober 2005 en 

30 oktober 2006 van het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer. Het cas-
satieberoep nr. 331 is gericht tegen dit laatste arrest.

De eiseres voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 
aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel in zijn geheel
3. Na het arrest van 24 oktober 2005 waarbij de heropening van het debat is 

bevolen, heeft de eiseres voor de appelrechters niet aangevoerd dat er geen iden-
titeit bestaat tussen de feiten waarvoor zij is gedagvaard en deze die het voor-
werp uitmaken van de herkwalificatie. De eiseres kan die betwisting niet voor 
het eerst voor het Hof voeren. 

Het middel is nieuw, mitsdien niet ontvankelijk. 
(...)
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

1 De strafrechter oordeelt op onaantastbare wijze of het door hem anders omschreven feit hetzelfde is 
als het feit dat aan de vervolging ten grondslag ligt (Cass., 18 nov. 1986, AR 186, nr 173). Het is niet 
vereist dat de bestanddelen van het oorspronkelijk omschreven misdrijf en die van het  nadien in 
aanmerking genomen misdrijf dezelfde zijn (Cass., 27 mei 1986, AR 359, nr 598; Cass., 8 feb. 1994, 
AR 7015, nr 71; Cass., 20 feb. 2007, AR P.06.1377.N, nrr.104). 



Nr. 204 - 24.4.07 HOF VAN CASSATIE 883 

5. 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 eiseres in de kosten.

24 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. H. Crevits, Brugge.

Nr. 205

2° KAMER - 24 april 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING DER RECHTSPLEGING - NIET TOEKENNING VAN DE 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG

2º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — ALLERLEI - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - REGELING DER 
RECHTSPLEGING - NIET TOEKENNING VAN DE OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK - GEVOLG - 
CASSATIEBEROEP

1º en 2° Niet ontvankelijk want voorbarig is het cassatieberoep tegen het arrest van de  
kamer van inbeschuldigingstelling dat oordeelt dat het voordeel van de opschorting van 
de  uitspraak  in  het  stadium  van  de  regeling  van  de  rechtspleging  niet  kan  worden  
toegekend, nu dat arrest geen eindbeslissing is1. (Art. 416, Sv.)

(J. T. H.)

(A.R. P.07.0061.N)

24 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. M. Van Daele, Brussel en L. De Broeck, Brussel.

Nr. 206

2° KAMER - 24 april 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - VERHOOR VAN GETUIGEN - BEOORDELING 
DOOR DE FEITENRECHTER

1 Cass., 15 okt. 2002, AR P.02.0885.N, nr 542; Cass., 20 juni 2006, AR P.06.0425.N, nr.340.
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2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
VERHOOR VAN GETUIGEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INZAGE VAN HET DOSSIER - PROCEDURE - ARTIKEL 
61TER, §2, SV.

4º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - INZAGE VAN HET DOSSIER - GEBRUIK DOOR EEN PARTIJ 
VAN DE VERKREGEN INLICHTINGEN - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

5º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - INZAGE 
VAN HET STRAFDOSSIER - GEBRUIK DOOR EEN PARTIJ VAN DE VERKREGEN INLICHTINGEN - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER

6º BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ - SCHADEGEVAL GEVOLG 
VAN MISDRIJF - INTERN ONDERZOEK - MEDEDELING VAN INLICHTINGEN AAN ONDERZOEKSRECHTER - 
REGELMATIGHEID

1º en 2°  Zo de beklaagde getuigen à charge en à décharge kan laten verhoren, oordeelt  
de rechter  onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van 
dergelijk verhoor1. 

3º  De regel  bepaald in  artikel  61ter,  §2, Strafvordering is niet  op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. 

4º  en 5°  De rechter  oordeelt  onaantastbaar  of  de  partij  van  de door  haar  inzagerecht  
verkregen kennis van de gegevens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt  
dat strijdig is met artikel 61ter, §4, tweede lid, Strafvordering. 

6º De enkele omstandigheid dat een onderzoeksrechter gelast is met het onderzoek van 
een  misdrijf  belet  de  burgerlijke  partij  niet  om,  zelf  of  door  een  privédetective,  met 
betrekking tot het schadegeval dat het gevolg is van dat misdrijf, een intern onderzoek te  
doen en de aldus ingewonnen inlichtingen aan de onderzoeksrechter mede te delen. 

(C. T. CENTEA nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0068.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 14 december 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
3. Voor het overige voert het middel aan dat het arrest het recht op een eerlijk 

proces, het recht van verdediging en het recht getuigen à charge en à decharge te 

1 Cass., 29 april 2003, AR P.02.1461.N, nr 269. 
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ondervragen miskent daar het oordeelt dat eisers aanvoering over de onjuistheid 
van het aanvankelijke proces-verbaal, dat vermeldt dat op de plaats van de dief-
stal totaal geen sporen konden worden aangetroffen, niet aannemelijk is. Volgens 
het middel vereist de loyaliteit van de bewijsvoering dat de verbalisanten de door 
hen gedane vaststellingen correct acteren en dat elk nuttig spoor wordt onder-
zocht alsmede dat de beklaagde de gelegenheid moet hebben zijn betwisting be-
treffende de juistheid van de vaststellingen door de verbalisanten, onder meer 
door het laten verhoren van getuigen, aannemelijk te maken. 

4. Teneinde zijn betwisting betreffende de juistheid van de vaststellingen van 
de verbalisanten aannemelijk te maken, kan de beklaagde getuigen à charge en à 
decharge laten verhoren. Dit recht is evenwel niet absoluut. De rechter oordeelt 
immers onaantastbaar over de noodzaak, de raadzaamheid en de gepastheid van 
dergelijk verhoor. Zo kan hij oordelen dat dit verhoor niet bijdraagt tot de waar-
heidsvinding daar de gegevens van het strafonderzoek aantonen dat de bewering 
van de beklaagde niet aannemelijk is en dat de afwezigheid van nader onderzoek 
over die bewering de regelmatigheid van het strafonderzoek niet aantast. Hier-
door worden noch de loyaliteit van de bewijsverkrijging, noch het recht op een 
eerlijk proces, noch het recht van verdediging miskend.

In zoverre faalt het middel naar recht.
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
8. Het beroepen vonnis waarvan de redenen door het arrest worden overgeno-

men, oordeelt niet dat de nv Centea inzage van het strafdossier kreeg binnen de 
maand na het neerleggen van de klacht met burgerlijke partijstelling maar enkel 
dat zulks wordt aangevoerd. 

In zoverre mist het onderdeel feitelijke grondslag. 
9. Het arrest geeft geen uitlegging van de beschikking van de onderzoeksrech-

ter waarbij aan de nv Centea inzage van het strafdossier wordt verleend noch 
geeft het aan die akte een inhoud die het niet bevat of ontkent het een inhoud die 
het wel bevat. Bijgevolg kan het arrest de bewijskracht van die akte niet misken-
nen. 

In zoverre mist het onderdeel evenzeer feitelijke grondslag. 
10. Het arrest oordeelt met overname van de redenen van het beroepen vonnis 

dat de regel bepaald in artikel 61ter, §2, Wetboek van Strafvordering niet op 
straffe van nietigheid is voorgeschreven en dat de betrouwbaarheid van het be-
wijs en het recht op een eerlijk proces door de inzage van het dossier verleend 
aan de nv Centea niet in het gedrang gekomen zijn. Aldus is de beslissing dat het 
verlenen van inzagerecht aan die burgerlijke partij niet kan leiden tot bewijsuit-
sluiting of tot onregelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek, naar recht ver-
antwoord. 

In zoverre kan het onderdeel niet aangenomen worden. 
Tweede onderdeel
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11. Wanneer de onderzoeksrechter met toepassing van artikel 61ter Wetboek 
van Strafvordering aan een partij inzage van het strafdossier verleent, houdt dit 
geen miskenning van het geheim van het onderzoek in.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 
12. De enkele omstandigheid dat een partij inzage van het strafdossier krijgt en 

nadien zelf of door middel van een gelastigde in het kader van een intern onder-
zoek inlichtingen inwint en deze aan de onderzoeksrechter meedeelt, houdt niet 
in dat die partij misbruik van zijn inzagerecht maakt. De rechter oordeelt onaan-
tastbaar of die partij van de door haar inzagerecht verkregen kennis van de gege-
vens van het strafonderzoek een gebruik heeft gemaakt dat strijdig is met artikel 
61ter, §4, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. Zo zal de rechter onder meer 
nagaan of gelet op de concrete omstandigheden waarin een partij na de uitoefe-
ning van haar inzagerecht inlichtingen heeft ingewonnen en die inlichtingen aan 
de onderzoeksrechter heeft medegedeeld, die handelswijze getuigen heeft kun-
nen beïnvloeden of het recht van verdediging van verdachten en het vermoeden 
van onschuld heeft aangetast. 

Het onderdeel dat ervan uitgaat dat het inwinnen van gegevens door een partij 
bij getuigen nadat inzage werd verkregen van het strafdossier steeds het recht op 
een eerlijk proces en het recht van verdediging van de verdachte miskent, faalt 
naar recht. 

Derde onderdeel
13. De enkele omstandigheid dat de onderzoeksrechter gelast is met het onder-

zoek van een misdrijf belet de burgerlijke partij niet om, zelf of door een privé-
detective, met betrekking tot het schadegeval dat het gevolg is van dat misdrijf, 
een intern onderzoek te doen en de aldus ingewonnen inlichtingen aan de onder-
zoeksrechter mede te delen. Hierdoor worden de regels met betrekking tot de be-
voegdheid van de officieren van gerechtelijke politie niet miskend. 

Het staat dan de onderzoeksrechter de betrouwbaarheid van die gegevens na te 
gaan teneinde de beklaagde toe te laten zich daarop te verdedigen. Ook kan de 
beklaagde van zijn kant zelf andere inlichtingen inwinnen die de door de burger-
lijke partij  verkregen gegevens tegenspreken.  De feitenrechter  zal  de  bewijs-
waarde van al die gegevens vrij beoordelen. Die handelswijze levert geen mis-
kenning van het beginsel van de loyaliteit van de bewijsvoering, van de wapen-
gelijkheid of van het recht van verdediging op.

Het onderdeel faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering

14. 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.
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24 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. C. De Baets, Brussel en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 207

2° KAMER - 25 april 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING IN EERSTE AANLEG - 
OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK IN HOGER BEROEP - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING - OPSCHORTING 
VAN DE UITSPRAAK

3º VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — GEWONE OPSCHORTING - EENVOUDIGE SCHULDIGVERKLARING 
IN EERSTE AANLEG - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK IN HOGER BEROEP - VERZWARING VAN DE 
TOESTAND VAN DE BEKLAAGDE - REGEL VAN EENSTEMMIGHEID - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Het arrest dat de opschorting van de uitspraak van de veroordeling beveelt  
gedurende drie jaar in plaats van de eenvoudige schuldigverklaring die door de eerste  
rechter  is  uitgesproken  wegens  de  overschrijding  van  de  redelijke  termijn,  moet  
vaststellen dat het met eenparige stemmen van de leden van het gerecht is gewezen 
vermits het de toestand van de beklaagde verzwaart1. (Art. 211bis, Sv.)

(C. e.a.)

Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Vandermeersch:
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 8 november 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer.
A. Voorafgaande rechtspleging
De  eisers  worden  vervolgd  wegens  verduistering  door  een  ambtenaar  of  openbaar 

officier (telastlegging A1) en wegens valsheid en het gebruik van valse stukken gepleegd 
door  personen  in  dezelfde  hoedanigheid  (telastlegging  B2).  Te dezen wordt  de  eisers 
verweten  dat  zij  een  in  beslag  genomen  computer  hebben  verduisterd  door  hem  te 
vervangen door een andere computer en aldus de inventaris van de etikettering van de 
inbeslaggenomen overtuigingsstukken te hebben gewijzigd.

Bij vonnis van 16 januari 2006 heeft de Correctionele Rechtbank te Luik het aan de 
eisers  ten  laste  gelegde  feit  A1  bewezen  verklaard  en  hen  voor  de  telastlegging  B2 
vrijgesproken. Wegens de overschrijding van de redelijke termijn heeft de rechtbank ten 
aanzien van de beide eisers een eenvoudige schuldigverklaring wegens de telastlegging 
A1 uitgesproken.

De  eisers  en  het  openbaar  ministerie  hebben  tegen  deze  beslissing  hoger  beroep 
ingesteld.

Bij arrest van 8 november 2006 bevestigt het hof van beroep de beroepen beslissing 
met als enige wijziging dat aan de eerste eiser een opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling  wordt  toegekend  gedurende  drie  jaar  in  de  plaats  van  de  uitgesproken 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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schuldigverklaring.
B. Onderzoek van de cassatieberoepen
B.1 Het cassatieberoep van A. C.
B.1.1. In zoverre het tegen de schuldigverklaring is gericht.
De eerste eiser heeft een memorie neergelegd met een middel.
Het middel, dat de schending aanvoert van artikel 240 van het Strafwetboek, verwijt de 

appelrechters dat zij niet vaststellen in hoeverre de eerste eiser de hem ten laste gelegde 
verduistering had gepleegd.

Wat  dat  betreft,  verklaart  de  bestreden  beslissing  dat  zij  de  redenen  van  de  eerste 
rechter  overneemt,  die  na  een  uitvoerig  onderzoek  van  de  feiten  besliste  dat  "de 
verwisseling van de computers op het ogenblik van de neerlegging ervan ter griffie, door 
de beide beklaagden willens en wetens was gebeurd" (bladzijde 4 van het vonnis van 16 
januari 2006).

Met  eigen  redenen  preciseren  de  appelrechters  bovendien,  op  grond  van  feitelijke 
gegevens die door de eerste rechter uitvoerig zijn beschreven, dat er verduistering is in de 
zin  van  artikel  240  van  het  Strafwetboek  "wanneer  men  een  computer  die  als 
overtuigingsstuk in beslag is genomen in een dossier van diefstallen, gebruikt om beter 
tegemoet  te  komen  aan  de  behoeften  van  de  dienst,  en  beslist  om hem  voor  privé-
doeleinden mee te nemen, ja zelfs met de bedoeling hem in het water te gooien" en dat 
"de instemming van ieder van de eisers met het plan van verduistering het gezamenlijke 
besluit heeft versterkt en op zich de uitvoering ervan mogelijk heeft gemaakt".

Met deze overwegingen hebben de appelrechters volgens mij hun beslissing naar recht 
verantwoord en kan het middel niet worden aangenomen.

Voor  het  overige  zijn  de  substantiële  of  op  straffe  van  nietigheid  voorgeschreven 
rechtsvormen in acht genomen en lijkt de beslissing mij overeenkomstig de wet gewezen.

B.1.2. In zoverre het tegen de beslissing tot opschorting van de uitspraak is gericht.
Er is  volgens mij  grond om ambtshalve een middel op te werpen dat de schending 

aanvoert van artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering.
Bij  vonnis  van  16  januari  2006  heeft  de  eerste  rechter  de  overschrijding  van  de 

redelijke  termijn  vastgesteld  en  heeft  hij  t.a.v.  de  beide  eisers  een  eenvoudige 
schuldigverklaring uitgesproken wegens de telastlegging A1.

In hoger beroep heeft het hof, met de verklaring dat het de wens van de eerste eiser 
wilde inwilligen, beslist om hem opschorting van de uitspraak van de veroordeling toe te 
kennen gedurende drie jaar in de plaats van de schuldigverklaring. Deze beslissing werd 
genomen zonder  dat  het  bestreden arrest  vaststelt  dat  zij  met  eenstemmigheid van de 
leden werd genomen.

Welnu, wanneer het gerecht in hoger beroep, in zoverre de devolutieve werking van het 
hoger beroep het toelaat, de toestand van de beklaagde zoals deze uit het eerste vonnis 
voortvloeide, strafrechtelijk verzwaart, kan het deze beslissing alleen met eenparigheid 
van zijn leden nemen en het beschikkende gedeelte moet dit uitdrukkelijk vaststellen (art. 
211bis Sv.).

De eerste vraag die hier rijst is of de maatregel van opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling, die met toepassing van artikel 3 van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de 
opschorting, het uitstel en de probatie wordt gelast,  een strengere maatregel is  dan de 
eenvoudige schuldigverklaring bedoeld in artikel 21ter van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering.

In  talrijke  opzichten  hebben  de  opschorting  van  de  uitspraak  en  de  eenvoudige 
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schuldigverklaring identieke gevolgen2, met name:
- zij veronderstellen beiden dat de schuld van de beklaagde bewezen is;
-  in de beide gevallen wordt de beklaagde veroordeeld in de kosten en,  zo daartoe 

aanleiding bestaat,  tot  teruggave (art.  21ter, tweede lid,  V.T.Sv. en art.  6, tweede lid, 
Probatiewet);

- de beide maatregelen beletten de veroordeling tot het betalen van de bijdrage aan het 
Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (art. 29, Wet 
Schadevergoeding Gewelddaden);

- zij beletten niet dat de strafrechter, die rechtsgeldig kennis neemt van de burgerlijke 
rechtsvordering,  daarover  uitspraak  doet  en  de  beklaagde  tot  betaling  van 
schadevergoeding aan de burgerlijke partij veroordeelt;

- geen van beide maatregelen kan als grondslag voor herhaling dienen;
- zij verhinderen niet dat een bijzondere verbeurdverklaring wordt uitgesproken, met dit 

verschil  dat  in  het  geval  van  opschorting  van  de  uitspraak  van  de  veroordeling,  de 
verbeurdverklaring niet verplicht lijkt te zijn en alleen op schriftelijke vordering van het 
openbaar ministerie kan worden uitgesproken (art. 6, tweede lid, Probatiewet).

De opschorting van de uitspraak van de veroordeling is echter op twee punten nadeliger 
voor de beklaagde dan de eenvoudige schuldigverklaring3.  In de eerste plaats gaat zij 
gepaard met een proeftijd van één tot vijf jaar (art. 3, vierde lid, Probatiewet) en kan zij 
worden herroepen ingeval  gedurende die  proeftijd  een nieuw misdrijf  gepleegd is  dat 
veroordeling  tot  een  criminele  straf  of  een  hoofdgevangenisstraf  van  ten  minste  een 
maand tot gevolg heeft gehad (art. 13, §1, Probatiewet). Vervolgens kan de opschorting 
van de uitspraak,  tijdens de proeftijd,  gepaard gaan met  probatievoorwaarden  (art.  3, 
vierde lid, Probatiewet).

Ten slotte, in tegenstelling tot de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, 
staat  de  eenvoudige schuldigverklaring niet  op de lijst  van de beslissingen die  in  het 
centraal strafregister worden opgenomen (art. 590, Sv.)4. Men moet hier evenwel eraan 
herinneren  dat  de  opschorting  van  de  uitspraak  evenmin  wordt  opgenomen  in  de 
uittreksels van het strafregister die aan de openbare diensten en aan particulieren worden 
afgegeven.

Uit wat voorafgaat kan men besluiten dat de opschorting van de uitspraak een strengere 
maatregel is dan de eenvoudige schuldigverklaring.

Dit gezegd zijnde, moet men onderzoeken of het feit dat de beklaagde de wens heeft 
geuit dat hem een opschorting van de uitspraak van de veroordeling wordt toegekend in 
de plaats van een eenvoudige schuldigverklaring, de toepassing van artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering beïnvloedt.

De vraag werd kort geleden gesteld betreffende de vervanging, in hoger beroep, van 
een geldboete door een werkstraf. In het spoor van het arrest van het Arbitragehof van 11 
januari 20075 dat voor recht heeft gezegd dat "in zoverre de wet van 17 april 2002 tot 
invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken de 
beklaagde die bij verstek is veroordeeld tot een geldboete niet toestaat op verzet te vragen 
dat een werkstraf wordt uitgesproken, schendt zij de artikelen 10 en 11 van de Grondwet", 
heeft uw Hof aan het Arbitragehof de prejudiciële vraag gesteld of artikel 211bis van het 
Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in zoverre 

2 Zie hierover F. KUTY, "Tendances récentes en matière de délai raisonnable", in Actualités de droit 
pénal et de procédure pénale, Brussel, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p. 148 tot 167.
3 F. KUTY, op.cit., p. 167.
4 Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een vergetelheid van de wetgever.
5 Arbitragehof, 11 jan. 2007, arrest nr. 4/2007.
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het uitsluit dat  een beklaagde waaraan de eerste rechter een geldboete heeft opgelegd, 
door het gerecht in hoger beroep kan worden veroordeeld tot een werkstraf van gelijke 
aard,  zonder  dat  dit  met  eenparige  stemmen  van  zijn  leden  beslist,  terwijl  die  straf 
zwaarder is dan de eerste6.

Zo  men  al  terecht  kan  oordelen  dat  een  werkstraf,  wegens  het  voorwerp  ervan, 
zwaarder is dan een geldboete, aangezien de weerslag ervan op de individuele vrijheid 
groter is (abstracte benadering)7, heeft het Arbitragehof in zijn arrest van 11 januari 2007 
niettemin het feit in aanmerking genomen dat de werkstraf tot doel had "anders te gaan 
straffen" en niet dezelfde economische gevolgen had als de geldelijke straffen (concrete 
benadering).

Dit geval is evenwel niet gelijklopend: zowel abstract als concreet lijkt de eenvoudige 
schuldigverklaring mij  minder streng toe dan de opschorting van de uitspraak van de 
veroordeling zodat de beklaagde er nooit belang bij kan hebben om de tweede maatregel 
boven de eerste te verkiezen.

Daarom ben ik van oordeel dat de appelrechters alleen wettig een opschorting van de 
uitspraak  van  de  veroordeling  konden  gelasten  in  de  plaats  van  de  eenvoudige 
schuldigverklaring,  die door de eerste rechter werd beslist,  als zij  vaststellen dat deze 
beslissing met eenparigheid van hun leden werd genomen.

De  aangegeven  nietigheid  treft  de  schuldigverklaring  niet  zodat  de  voorgestelde 
vernietiging volgens mij kan worden uitgesproken zonder verwijzing (door afsplitsing), 
aangezien zij de beslissing van schuldigverklaring laat bestaan en de eerste eiser geen 
enkel belang heeft bij een vernietiging met verwijzing.

B.2 Het cassatieberoep van R. J.
Het  middel  verwijt  de  appelrechters  artikel  240  van  het  Strafwetboek  te  hebben 

toegepast,  zoals  gewijzigd  bij  de  wet  van  10  februari  1999,  ofschoon  de 
incriminatieperiode die voor de aan de eiser verweten feiten in aanmerking is genomen, 
naar luid van de dagvaarding, tussen 14 januari 1997 en 24 april 1997 lag.

Na  de  vaststelling,  met  overneming  van  de  redenen  van  de  eerste  rechter,  dat  de 
verduistering op 31 januari  1997 werd gepleegd, wijzen de appelrechters erop dat "de 
beklaagden staatsambtenaar zijn, d.w.z. personen die een openbaar ambt uitoefenen zoals 
bedoeld  in  de  Wet  van  10  februari  1999  tot  wijziging  van  artikel  240  van  het 
Strafwetboek" en verwijzen zij, in hun dictum, naar het oude en nieuwe artikel 240 van 
het Strafwetboek.

Ons recht huldigt het beginsel van de niet terugwerkende kracht van de strafwet (art. 7 
E.V.R.M. en art.  2 Strafwetboek): de strafwet regelt in principe alleen gedragingen en 
situaties die in de toekomst liggen en niet deze uit het verleden. Dit is een vereiste van 
rechtszekerheid dat uit het legaliteitsbeginsel voortvloeit.

Wanneer evenwel de nieuwe strafwet voor de beklaagde gunstiger is dan de vroeger 
toepasselijke bepalingen, is de nieuwe wet van toepassing op alle toestanden waarover 
nog niet definitief is beslist (beginsel van de terugwerkende kracht van de minder strenge 
strafwetten).  De  regel  slaat  zowel  op  de  strafbaarstelling  (opheffing  van  de 
strafbaarstelling of beperktere strafbaarstelling) als op de straf (minder strenge straf).

In de versie die van toepassing was op het ogenblik van de feiten, stelde artikel 240 van 
het Strafwetboek verduistering strafbaar door ieder ambtenaar of openbaar officier of met 
een openbare dienst belast persoon. Door de wijziging die door de Wet van 10 februari 
1999 is aangebracht slaat  deze bepaling voortaan op iedere persoon die een openbaar 
ambt uitoefent.

6 Cass., 28 feb. 2007, AR P.06.1472.F.
7 Cass., 11 okt. 2005, AR P.05.0988.N.
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Het stond bijgevolg aan de appelrechters om na te gaan of de voorwaarden van de 
strafbaarstelling,  met  name  de  omstandigheid  dat  de  dader  de  hoedanigheid  van 
ambtenaar of openbaar officier had (oude versie van artikel 240 van het Strafwetboek) of 
een openbaar ambt  uitoefende (nieuwe versie),  zowel  ten aanzien van de oude als  de 
nieuwe wet verenigd waren.

Wat dat betreft, stellen de appelrechters vast dat de beklaagden, onderofficieren van de 
rijkswacht, staatsambtenaren zijn, d.w.z. personen die een openbaar ambt uitoefenen zoals 
bedoeld  in  de  Wet  van  10  februari  1999  tot  wijziging  van  artikel  240  van  het 
Strafwetboek,  en  verklaren  vervolgens  de  telastlegging  A1  bewezen,  zoals  zij 
overeenkomstig de oude versie van artikel 240 van het Strafwetboek is verwoord.

Aldus maken zij een correcte toepassing van de beginselen die de toepassing van de 
strafwet in de tijd regelen.

Het middel kan bijgevolg 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.
Ik besluit dus tot vernietiging zonder verwijzing van de bestreden beslissing alleen in 

zoverre zij t.a.v de eiser A. C. de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gelast 
gedurende drie jaar en tot de verwerping van de cassatieberoepen voor het overige.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1597.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen een arrest, op 8 november 2006 gewe-

zen door het Hof van Beroep te Luik, correctionele kamer. 
Iedere eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Het openbaar ministerie heeft op 10 april 2007 ter griffie van het Hof een con-

clusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 25 april 2007 heeft raadsheer Jean de Codt verslag 

uitgebracht en heeft advocaat-generaal Damien Vandermeersch geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van A. C. :
Over het middel:
De eiser verwijt de feitenrechters dat zij, niettegenstaande de conclusie die hij 

had neergelegd, niet aangeven in hoeverre hij de verduistering die het voorwerp 
van de vervolgingen uitmaakt, heeft gepleegd. Hij leidt hieruit een schending van 
artikel 240 van het Strafwetboek af.

Tegenover de voormelde conclusie stelt het arrest, met overneming van de re-
denen van de eerste rechter en met eigen redenen, dat de computer die in de te-
lastlegging wordt bedoeld een voorwerp is dat de eisers in beslag hadden geno-
men in hun hoedanigheid van politieambtenaren en dat zij, om het gebruik ervan 
te verwerven, hebben vervangen door een ander niet in beslag genomen toestel, 
dat ter griffie in de plaats van het eerste is neergelegd.

Het arrest preciseert, op grond van de feitelijke gegevens die door de eerste 
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rechter zijn beschreven, dat "de instemming van ieder van de [eisers] met het 
plan van verduistering [...] het gezamenlijke besluit heeft versterkt en op zich de 
uitvoering ervan mogelijk heeft gemaakt".

De appelrechters verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het ambtshalve middel dat de schending van artikel 211bis van het Wet-

boek van Strafvordering aanvoert:
Het arrest schort, gedurende drie jaar, de uitspraak van de veroordeling van de 

eiser op. Welnu, het beroepen vonnis had zich ertoe beperkt hem schuldig te ver-
klaren, na de overschrijding van de redelijke termijn te hebben vastgesteld.

Het arrest stelt niet vast dat het met eenparigheid van de leden van de recht-
bank werd gewezen, ofschoon het de toestand van de eiser verzwaart vermits de 
bevolen maatregel met een proeftijd gepaard gaat.

De appelrechters schenden bijgevolg de wettelijke bepaling die in het middel 
wordt bedoeld. 

Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

B. Over het cassatieberoep van R. J.:
Over het middel :
In zoverre het middel aanvoert dat artikel 9 van de Grondwet het beginsel van 

de wettigheid van de aantijgingen en de straffen vastlegt, faalt het naar recht.
Nadat het arrest, met overname van de redenen van de eerste rechter, heeft ge-

preciseerd dat het misdrijf op 31 januari 1997 werd gepleegd, vermeldt het met 
name dat  de  eisers  "Staatsambtenaren  zijn,  d.w.z.  personen die  het  openbaar 
ambt uitoefenen dat bij de Wet van 10 februari 1999 tot wijziging van artikel 240 
van het Strafwetboek is bedoeld".

Uit deze verwijzing naar een wet die dateert van na het misdrijf, leidt de eiser 
af dat het arrest artikel 2, eerste lid, van het Strafwetboek schendt.

Artikel 240 van het voormelde wetboek, zoals het van toepassing was op het 
ogenblik van de feiten, stelde reeds de verduistering strafbaar, gepleegd door ie-
der ambtenaar of openbaar officier of door ieder met een openbare dienst belast 
persoon. Zoals het werd gewijzigd door de Wet van 10 februari 1999, slaat het-
zelfde artikel op eenieder die een openbaar ambt uitoefent.

Het arrest stelt vast dat de eisers in hun hoedanigheid van onderofficieren van 
de rijkswacht hebben gehandeld. Deze hoedanigheid is voorzien in artikel 240 
van het Strafwetboek, welke versie men ook in aanmerking neemt.

Door te verwijzen naar de Wet van 10 februari 1999 tot wijziging van de voor-
melde bepaling, verklaren de appelrechters geen misdrijf bewezen in de bestand-
delen waarvan door de van kracht zijnde wet op het ogenblik dat het werd ge-
pleegd niet voorzien zou zijn geweest.

Het middel kan bijgevolg niet worden aangenomen.
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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,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de uitspraak van de veroordeling 

van A. C. opschort.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat melding van dit arrest zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt A. C. in de helft van de kosten van zijn cassatieberoep en laat de 

andere helft ervan ten laste van de Staat.
Veroordeelt R. J. in de kosten van zijn cassatieberoep.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

25 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. B. Collins, Luik en J. Pierre, Luik.

Nr. 208

2° KAMER - 25 april 2007

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAF - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING - MOTIVERING

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN - OVERSCHRIJDING - SANCTIE - 
STRAFVERMINDERING - MATE EN VOORWAARDEN

4º STRAF — ALLERLEI - OVERSCHRIJDING VAN DE REDELIJKE TERMIJN - SANCTIE - 
STRAFVERMINDERING - MATE EN VOORWAARDEN

1º en 2° Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande omkleedt de rechter de straf van  
bijzondere  verbeurdverklaring  die  bij  de  artikelen  42,  3°  en  43bis  Sw.  is  bepaald,  
regelmatig met redenen en verantwoordt haar naar recht,  door vast te  stellen dat  de  
betreffende goederen vermogensvoordelen zijn die vatbaar zijn voor verbeurdverklaring  
en door zijn keuze om deze verbeurd te verklaren met als doel ze aan de burgerlijke  
partij toe te kennen, met redenen te omkleden. 

3º en 4° Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering toe 
te  kennen  omdat  de  redelijke  termijn  is  overschreden,  in  feite  en  op  grond  van  de 
concrete gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke voorwaarden  
die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat die vermindering reëel en  
meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet bepalen die hij bij ontstentenis van  
een dergelijke overschrijding zou hebben opgelegd; in dat geval moet hij de straf die hij  
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uitspreekt verminderen, t.o.v. deze welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder  
vertraging was gevonnist, en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft  
genomen1.

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

ARREST (vertaling)

(A.R. P.06.1608.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in een memorie waarvan een voor eenslui-

dend 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 tweede middel :
De eiser voert aan dat het arrest de artikelen 149 van de Grondwet en 190 van 

het Wetboek van Strafvordering schendt aangezien uit het zittingsblad van 8 ok-
tober 2004 niet blijkt dat de terechtzitting openbaar was.

Uit de processen-verbaal van de terechtzitting van de Correctionele Rechtbank 
te Brussel van 8 oktober 2004 blijkt dat de behandeling "overeenkomstig de be-
palingen van artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering" verliep, waarvan 
het eerste lid bepaalt dat de behandeling openbaar is.

Het middel mist feitelijke grondslag.
Over het eerste middel :
Het staat aan de bodemrechter om, wanneer hij beslist een strafvermindering 

toe te kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite en op grond 
van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in welke mate en onder welke 
voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voorwaarde dat  die 
vermindering reëel en meetbaar is, zonder dat hij daarenboven de straf moet be-
palen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding zou hebben opge-
legd. In dat geval moet hij de straf die hij uitspreekt verminderen, t.o.v. deze 
welke hij zou hebben opgelegd indien de zaak zonder vertraging was gevonnist, 
en niet t.o.v. deze welke de eerste rechter in aanmerking heeft genomen.

De appelrechters stellen vast dat de redelijke termijn die bij artikel 6 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden is bepaald, overschreven was en oordelen, enerzijds, dat de feiten anders 
"zwaar en effectief" hadden moeten bestraft worden en, anderzijds, dat "een een-
voudige schuldigverklaring noch de individuele noch de collectieve doelstelling 

1 Zie Cass., 4 okt. 2005, AR P.05.0675.N, nr 477. 
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van de vervolgingen zou waarborgen". Vervolgens veroordelen zij de eiser, met 
redenen die het middel overneemt en die niet alleen de ouderdom van de feiten 
betroffen, maar tevens met andere redenen die op bladzijde 19 van het arrest zijn 
vermeld, tot een gevangenisstraf en een geldboete, waarbij voor de eerste gedeel-
telijk uitstel wordt verleend.

Door de eiser aldus een minder zware straf op te leggen dan deze die de feiten 
volgens hen verdiend zouden hebben indien de redelijke termijn niet overschre-
den zou zijn geweest, bestraffen de appelrechters de overschrijding die zij vast-
stellen naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Over het derde middel :
De eiser voert aan dat de appelrechters, door de straf van verbeurdverklaring 

niet met redenen te omkleden, de artikelen 42, 3°, en 43bis van het Strafwetboek 
alsook artikel 185 van het Wetboek van Strafvordering schenden.

De eerste rechter heeft, met verwijzing naar de vordering van de procureur des 
Konings beslist om, enerzijds, als vermogensvoordelen, een Mercedes 500 SL, 
de sleutels van het voertuig en de autopapieren, een pand gelegen Washington-
straat 120 met bijhorend meubilair, verbeurd te verklaren, m.a.w. goederen die 
tijdens de incriminatieperiode zijn verworven, tijdvak waarin de eiser geen enkel 
inkomen aangaf maar, ten nadele van de verweerders, meerdere miljoenen ver-
duisterde, en, anderzijds, deze goederen aan de verweerders toe te kennen naar 
rato van hun vorderingen.

Na te hebben verklaard dat de eiser in zijn eigen patrimonium de nadelige ge-
volgen diende te voelen van zijn misdadig gedrag en dat er bijgevolg geen grond 
was om voor de geldboete uitstel te verlenen, bevestigt het arrest "de verbeurd-
verklaringen die door de eerste rechter zijn bevolen, rekening houdend met de 
vordering van de procureur des Konings van 8 oktober 2004", door te vermelden 
dat deze "terecht" gebeurden.

Bij gebrek aan een conclusie dienaangaande stellen de appelrechters met deze 
overwegingen vast dat de voormelde goederen vermogensvoordelen waren, vat-
baar voor verbeurdverklaring, en omkleden zij hun keuze om deze verbeurd te 
verklaren met als doel ze aan de burgerlijke partij toe te kennen, met redenen.

Zij omkleden aldus hun beslissing regelmatig met redenen en verantwoorden 
deze naar recht.

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.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die door de verweerders tegen de eiser zijn ingesteld :
De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 

25 april 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. O. Bastyns, Brussel.

Nr. 209

1° KAMER - 26 april 2007

1º HOOFDELIJKHEID - STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MINDERJARIGE 
DELINQUENT - SCHADE - VERGOEDING - OUDERS - AANSPRAKELIJKHEID - HOOFDELIJKHEID - 
GEEN HOOFDELIJKE VEROORDELING - INDEPLAATSSTELLING - VOORWAARDE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - STRAFZAKEN - 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - MINDERJARIGE DELINQUENT - SCHADE - VERGOEDING - 
OUDERS - HOOFDELIJKE MEDESCHULDENAAR - GEEN HOOFDELIJKE VEROORDELING - 
INDEPLAATSSTELLING - VOORWAARDE

1º en 2° De subrogatie van de ouder,  die het  slachtoffer  volledig heeft  vergoed, in de  
rechten  van  het  slachtoffer  tegen  de  andere  ouder  en  de  minderjarige  is  niet  
onderworpen  aan  de  voorwaarde  dat  de  ouders  en  de  minderjarige  hoofdelijk  
veroordeeld  zijn  tot  vergoeding  van  het  slachtoffer,  aangezien  zij  van  rechtswege 
geschiedt ten voordele van de indeplaatsgestelde1. (Art. 61, Jeugdbeschermingswet; Artt. 
1202 en 1384, B.W.)

(AXA BELGIUM nv T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.03.0221.F en C.03.0435.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep, dat onder het nummer C.03.0221.F is ingeschreven op de 

algemene rol, is gericht tegen het op 3 juni 2002 door het Hof van Beroep te 
Brussel gewezen arrest.

Het cassatieberoep, dat onder het nummer C.03.0435.F van de algemene rol is 
ingeschreven, is gericht tegen het op 11 februari 2002 door hetzelfde hof gewe-
zen arrest.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.

1 Het O.M. stelde voor het arrest te vernietigen op het derde onderdeel van het middel en niet, zoals 
het Hof deed, op het tweede. Met overneming van de gedachtegang van de eiseres voerde het aan dat 
de  wettelijke  indeplaatsstelling die  van rechtswege geschiedt  ten  voordele van de aansprakelijke 
ouder  (art.  1384,  tweede lid,  B.W.)  die  het  slachtoffer  heeft  vergoed (art.  1251,  3°,  B.W.),  niet 
onderworpen was aan de voorwaarde dat de ouders in solidum waren veroordeeld tot vergoeding van 
het slachtoffer.



Nr. 209 - 26.4.07 HOF VAN CASSATIE 897 

II. FEITEN
De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals zij blijken uit 

de bestreden arresten en uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
kunnen aldus worden samengevat :

M.-F. R., die feitelijk gescheiden was van haar echtgenoot P.P., verweerder in 
de zaak C.03.0221.F en eiser in de zaak C.03.0435.F, heeft met de naamloze 
vennootschap L'Assurance Liégeoise, die is opgevolgd door de naamloze ven-
nootschap Axa Belgium, eiseres in de eerste zaak en verweerster in de tweede, 
een verzekeringscontract gesloten tot dekking van haar familiale burgerrechtelij-
ke aansprakelijkheid; hun minderjarige zoon, P.P., die op 25 september 1976 ge-
boren is en bij haar woonde, had eveneens de hoedanigheid van verzekerde.

Bij vonnis van 18 november 1993 veroordeelde de Jeugdrechtbank te Brussel 
"de minderjarige en zijn burgerrechtelijk aansprakelijke ouders tot betaling" van 
verschillende vergoedingen aan de slachtoffers van diefstallen en beschadigingen 
waaraan P.P. zich van 1990 tot 1992 schuldig gemaakt had.

In zijn arrest van 14 maart 1994 bevestigde het Hof van Beroep te Brussel de 
burgerrechtelijke beschikkingen van dat vonnis op de voornaamste punten. Dat 
arrest  wijzigde  die beschikkingen enkel  in  zoverre het  "P.P.  en diens  ouders 
hoofdelijk veroordeelt" om de in dat arrest gepreciseerde bedragen te betalen aan 
sommige burgerlijke partijen.

Na alle burgerlijke partijen volledig te hebben vergoed, namelijk tot beloop 
van het bedrag van 1.428.681 frank, na aftrek van de eigen risico's, dagvaardde 
de naamloze vennootschap Axa Belgium op 25 augustus 1994 P.P. tot terugbeta-
ling van de helft van de gestorte geldsommen.

De eerste rechter verklaarde die vordering volledig gegrond.
Op het hoger beroep van P.P. veroordeelde het Hof van Beroep te Brussel 

laatstgenoemde in het bestreden arrest van 11 februari 2002 om aan de naamloze 
vennootschap Axa Belgium het bedrag van 1.027,47 euro te betalen, vermeer-
derd met de interesten, dat is de helft van de door die vennootschap betaalde ver-
goedingen die overeenkomen met de bedragen waarvoor het arrest van 14 maart 
1994 hoofdelijke veroordelingen heeft  uitgesproken. Voor het overige beveelt 
het arrest van 11 februari 2002 de heropening van het debat.

Het bestreden arrest van 3 juni 2002 verklaart de vordering voor het overige 
niet gegrond, namelijk in zoverre zij strekte tot terugbetaling van de helft van de 
bedragen, waarvoor het vonnis van 18 november 1993 niet uitdrukkelijk hoofde-
lijke veroordelingen uitgesproken had.

III. CASSATIEMIDDELEN
Tot staving van het cassatieberoep dat op de algemene rol onder het nummer 

C.03.0221.F is ingeschreven voert de eiseres een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1202, 1251, 3°, 1319, 1320, 1322, 1382, 1383 en 1384, tweede lid, van 

het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.



898 HOF VAN CASSATIE 26.4.07 - Nr. 209 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest [van 3 juni 2002] verwerpt de vordering van de eiseres, handelend 

als gesubrogeerd in de rechten van haar verzekerde, M.-F. R., die de terugbetaling beoogt 
van de helft van de bedragen die zij in de plaats van mevrouw R. en haar echtgenoot, ver-
weerder, heeft betaald na de beslissing waarbij de jeugdrechtbank hun minderjarige zoon, 
P.P., had veroordeeld wegens diefstallen van wagens en roerende goederen die aan derden 
toebehoorden. Het beslist aldus hoofdzakelijk op grond dat de jeugdrechter in zijn vonnis 
van 18 november 1993, dat bij arrest van 14 maart 1994 werd bevestigd, het echtpaar P.-
R. niet hoofdelijk heeft veroordeeld, zodat de eiseres, door in haar hoedanigheid van ver-
zekeraar van de familiale burgerrechtelijke aansprakelijkheid van mevrouw R. alle door 
de jeugdrechtbank uitgesproken burgerlijke veroordelingen te voldoen, geen schuld heeft 
betaald waartoe zij samen met of voor haar echtgenoot, [de verweerder], gehouden was 
(artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek). 

Mevrouw R. kan bijgevolg tegen laatstgenoemde geen subrogatoire vordering instellen 
tot terugbetaling van de helft van wat zij heeft betaald als persoon die burgerrechtelijk 
aansprakelijk is voor de door haar zoon veroorzaakte schade.

Grieven
Het vonnis van 18 november 1993 van de Jeugdrechtbank te Brussel heeft de minderja-

rige en zijn "burgerrechtelijk aansprakelijke" ouders veroordeeld tot  schadeloosstelling 
van de burgerlijke partijen. De rechter vermeldt onder de opgesomde wetsbepalingen arti-
kel 61 van de wet van 8 april 1965, waarvan het derde lid bepaalt dat "de personen die 
hetzij krachtens artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere 
wet aansprakelijk zijn, worden gedagvaard en (zijn) met de minderjarige hoofdelijk ge-
houden tot betaling van de kosten, tot teruggave en tot schadevergoeding".

Dat vonnis werd bevestigd door de jeugdkamer van het Hof van Beroep te Brussel in 
het arrest van 14 maart 1994.

Door die bepaling (artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965) te vermelden en 
door  de  "burgerrechtelijk  aansprakelijke  partijen"  mevrouw R.  en  [de  verweerder]  op 
grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek te veroordelen om de burgerlijke par-
tijen te vergoeden voor de door hun zoon P. veroorzaakte schade, heeft de jeugdrechter 
impliciet doch onmiskenbaar een hoofdelijke veroordeling uitgesproken tegen het echt-
paar P.-R.

(...)
Tweede onderdeel
Niet de beslissing van de jeugdrechter maar artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 

1965 bepaalt dat de ouders van een minderjarig kind samen met hem "hoofdelijk gehou-
den zijn" tot vergoeding van de door laatstgenoemde veroorzaakte schade. Met andere 
woorden, de hoofdelijke aansprakelijkheid van de ouders ligt vervat in de wet en het doet 
niet ter zake dat de jeugdrechter niet uitdrukkelijk gepreciseerd heeft dat de door hem te-
gen het echtpaar P-R uitgesproken veroordeling een hoofdelijke veroordeling was.

Artikel 1202 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt  dat hoofdelijkheid niet wordt ver-
moed en dat zij uitdrukkelijk bedongen moet zijn; deze regel lijdt alleen uitzondering in 
de gevallen waarin hoofdelijkheid van rechtswege plaatsvindt, krachtens een bepaling van 
de wet.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer, zoals te dezen, de hoofdelijkheid haar oorsprong 
vindt in de wet, zij van rechtswege plaatsvindt, zonder dat de rechter haar moet uitspreken 
en zelfs als hij ze niet uitgesproken heeft.

Door te beslissen dat de subrogatoire vordering van de eiseres tegen [de verweerder] 
niet gegrond is om reden dat de jeugdrechtbank en het hof van beroep de verzekerde van 
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de eiseres en de verweerder niet "hoofdelijk" hebben veroordeeld, schendt het bestreden 
arrest artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965 alsook artikel 1202 van het Bur-
gerlijk Wetboek.

Derde onderdeel
Los van de hoofdelijkheid als bedoeld in artikel 61, derde lid, van de wet van 8 april 

1965 rust het bij artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde vermoe-
den van aansprakelijkheid op een fout van de ouders.

Wanneer echter schade is veroorzaakt door de fouten die de beide ouders hebben be-
gaan in de opvoeding van of het toezicht op hun minderjarig kind (artikel 1384, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek), is iedere ouder in de regel jegens het slachtoffer gehou-
den tot vergoeding van de gehele, door hun kind veroorzaakte schade. De fouten van ieder 
van de ouders hebben immers bijgedragen tot de gehele schade en ieder wie door zijn fout 
schade veroorzaakt is gehouden deze te vergoeden (artikelen 1382 en 1383 van het Bur-
gerlijk Wetboek). Met andere woorden, zowel mevrouw R. als de verweerder waren ge-
houden om de door hun zoon veroorzaakte schade in totum te vergoeden.

Degene van de twee ouders die het slachtoffer volledig vergoedt, voldoet bijgevolg een 
schuld bij de betaling waarvan hij weliswaar belang had maar waartoe ook de andere ou-
der gehouden was, zodat hij, door haar volledig te betalen, tevens de schuld van de ander 
betaalt.

Krachtens artikel  1251,  3°,  van het  Burgerlijk  Wetboek geschiedt  indeplaatsstelling 
"van rechtswege" ten voordele van hem die, met anderen of voor anderen tot betaling van 
een schuld gehouden zijnde, er belang bij had deze te voldoen.

Daaruit volgt dat de beslissing die de rechtsvordering van de eiseres tegen de verweer-
der verwerpt op grond dat de jeugdrechter [de verweerder en mevrouw R.] "niet hoofde-
lijk heeft veroordeeld" en dat derhalve de eiseres, door de benadeelde partijen volledig te 
vergoeden, geen schuld heeft voldaan waartoe zij samen met of voor de verweerder ge-
houden was, zodat zij tegen hem geen subrogatoire vordering kon instellen, niet naar recht 
verantwoord is (schending van de artikelen 1202, 1251, 3°, 1382, 1383 en 1384, tweede 
lid, van het Burgerlijk Wetboek en 61, derde lid, van de wet van 8 april 1965).

(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
De cassatieberoepen die tegen twee  beslissingen in  dezelfde zaak gewezen 

zijn, zijn onderling zo nauw verbonden dat het van belang is dat er bij een en het-
zelfde arrest uitspraak over wordt gedaan. 

Het cassatieberoep met algemeen rolnummer C.03.0221.F
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 61 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher-

ming doet de jeugdrechtbank waarbij de burgerlijke vordering aanhangig is ge-
maakt, ingeval het als misdrijf omschreven feit uit hoofde waarvan een minderja-
rige vervolgd wordt bewezen is, uitspraak over deze vordering terzelfder tijd als 
over de publieke vordering en worden de personen die hetzij krachtens artikel 
1384 van het Burgerlijk Wetboek, hetzij krachtens een bijzondere wet aansprake-
lijk zijn, gedagvaard en zijn zij met de minderjarige hoofdelijk gehouden tot be-
taling van de kosten, tot teruggave en tot schadevergoeding.

Uit die bepaling volgt dat, wanneer de jeugdrechtbank de ouders van een min-
derjarig kind aansprakelijk verklaart voor een door hem veroorzaakte schade en 
hen, samen met die minderjarige, veroordeelt tot vergoeding van die schade, de 
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ouder die het slachtoffer volledig vergoedt, een schuld betaalt waartoe hij samen 
met de andere ouder en de minderjarige gehouden was, zodat hij van rechtswege 
in de rechten van het slachtoffer tegen laatstgenoemden gesubrogeerd wordt.

Artikel  1202,  eerste  lid,  van  het  Burgerlijk  Wetboek  bepaalt  trouwens  dat 
hoofdelijkheid niet wordt vermoed en dat zij uitdrukkelijk bedongen moet zijn. 
Het tweede lid van die wetsbepaling bepaalt dat deze regel alleen uitzondering 
lijdt in de gevallen waarin hoofdelijkheid van rechtswege bestaat, krachtens de 
wet.

Voornoemde indeplaatsstelling is dus niet onderworpen aan de voorwaarde dat 
de ouders en de minderjarige hoofdelijk veroordeeld worden tot vergoeding van 
het slachtoffer.

Zowel het op 14 maart 1994 gewezen arrest van het Hof van Beroep te Brussel 
als het door dat arrest gedeeltelijk bevestigde vonnis dat de Jeugdrechtbank te 
Brussel op 18 november 1993 gewezen heeft, hebben de verweerder en M.-Fr. 
R., ouders van P.P., op grond van artikel 1384, tweede lid, van het Burgerlijk 
Wetboek aansprakelijk verklaard voor de schade die verschillende slachtoffers 
geleden hebben ten gevolge van de tegen hun zoon bewezen verklaarde en als 
misdrijf omschreven feiten en hebben hen, samen met laatstgenoemde, veroor-
deeld tot vergoeding van die schade.

Zelfs als dat arrest, in de mate waarin het voornoemd vonnis bevestigt, niet 
zegt dat de erdoor uitgesproken veroordelingen hoofdelijk waren, dan nog waren 
de verweerder, M.-Fr. R. en P.P. hoofdelijk tot die vergoeding gehouden.

Aangezien het arrest van 11 februari 2002 vaststelt dat de eiseres de slachtof-
fers volledig heeft vergoed in haar hoedanigheid van verzekeraar van de familia-
le aansprakelijkheid van M.-Fr. R. en P.P., schendt het bestreden arrest van 3 
juni 2002, door geen uitwerking te verlenen aan de subrogatie van M.-Fr. R. en 
door, derhalve, geen uitwerking te verlenen aan de subrogatie van de eiseres in 
de rechten van sommige slachtoffers tegen de verweerder op grond dat de te hun-
nen voordele uitgesproken veroordeling niet in hoofdelijkheid voorziet, het voor-
noemd artikel 61.

Het onderdeel is gegrond. 
Het cassatiebeoep met algemeen rolnummer C.03.0435.F :
Beoordeling
Het middel :
(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen die onder de nummers C.03.0221.F en C.03.0435.F 

op de algemene rol zijn ingeschreven.
Uitspraak doende in de zaak die onder het nummer C.03.0221.F van de alge-

mene rol is ingeschreven:
Vernietigt het bestreden arrest van 3 juni 2002.
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.
Houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.
Uitspraak doende in de zaak die onder het nummer C.03.0435.F op de algeme-

ne rol is ingeschreven:
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Bruyn en Draps.

Nr. 210

1° KAMER - 26 april 2007

HUUR VAN GOEDEREN — HANDELSHUUR — EINDE (OPZEGGING. 
HUURHERNIEUWING. ENZ) - VERLENGING - WEIGERING - REDEN - OPRECHTE REDEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER

De rechter kan de weigering van de verhuurder een handelshuur te hernieuwen verwerpen,  
wanneer de door hem te kennen gegeven wil om het goed weder op te bouwen reeds  
van meet af aan niet oprecht of niet uitvoerbaar blijkt te zijn1; zulks impliceert dat hij moet  
nagaan of, wanneer de huurder zulks betoogt, de aangevoerde reden niet een grond van  
waarheid bevatte2. (Art. 16, I, 3°, Handelshuurwet)

(B. e.a. T. LA FINANCIERE WAVRIENNE nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0440.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 6 april 2006 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Nijvel.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;

1 Cass., 11 jan. 1990, AR 8669, nr 292; Cass., 31 jan. 1975, AC., 1976, 623; in de rechtsleer, cf. o.m.: 
B.  LOUVEAUX,  Le  droit  du  bail  commercial,  De  Boeck,  2002,  nrs  480  tot  483;  J.  t'KINT en  M. 
GODHAIRD, Le bail commercial, Rép. Not., VIII, Boek IV, 1990, nr 334, p. 176, en naar analogie, nr 
325,  p.  173;  L.  SIMONT,  J.  DE GAVRE en  P.-A.  FORIERS,  “Examen  de  jurisprudence,  Les  contrats 
spéciaux”, R.C.J.B., 1996, nr 140, p. 347.
2 Zie inzake landpacht, Cass., 21 april 2005, AR C.03.0413.F, nr 235 en concl. O.M. in Pas., 2005.
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- de artikelen 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur, zijnde afdeling 
2bis "regels betreffende de handelshuur in het bijzonder"van hoofdstuk II van titel VIII 
van boek III van het Burgerlijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Na in hoofdzaak te hebben vastgesteld dat het echtpaar V-R. op 30 januari 1987 met het 

echtpaar B-E. een handelshuurovereenkomst voor negen opeenvolgende jaren met ingang 
van 1 februari 1987 heeft gesloten met betrekking tot een te Waver gelegen onroerend 
goed dat als bowling werd gebruikt; dat de verweerster het pand heeft aangekocht op 15 
maart 2004; dat de huurders in hun brief van 24 september 2004 om huurhernieuwing 
hebben verzocht; dat de verweerster in haar brief van 6 november 2004 de hernieuwing 
weigerde om redenen van wederopbouw,

verwerpt het bestreden vonnis, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, 
de vordering van de eisers die ertoe strekte voor recht te horen zeggen dat de huur rechts-
geldig hernieuwd is en dat zij in het pand mogen blijven tot 23 september 2013, zegt voor 
recht dat de huur zal eindigen op 2 maart 2006 en veroordeelt de eisers om het pand te 
ontruimen op uiterlijk 2 maart 2006 om middernacht.

Het bestreden vonnis berust op de volgende gronden :
"Akten moeten als bewijskrachtig worden beschouwd; de weigering van de huurher-

nieuwing vermeldt het volgende : 'wegens de algemene staat van het gebouw en van het 
dak in het bijzonder zien wij ons genoodzaakt tot wederopbouw in de zin van artikel 16, I, 
3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur'; de eerste rechter heeft terecht [lees: 
beslist] dat de weigering overeenkomstig de wet was".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur bepaalt dat de ver-

huurder de hernieuwing van de huur kan weigeren onder meer om de volgende reden: 
"zijn wil om het onroerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaan-
de  huurder  zijn  bedrijf  uitoefent,  weder  op  te  bouwen.  Als  wederopbouw wordt  be-
schouwd elke verbouwing door een afbraak voorafgegaan, beide de ruwbouw van de lo-
kalen rakende en waarvan de kosten drie jaar huur te boven gaan".

Wanneer de verhuurder op grond van die bepaling de huurhernieuwing weigert en de 
huurder de oprechtheid van de door de verhuurder aangevoerde reden tot wederopbouw in 
twijfel trekt, mag de rechter geen genoegen nemen met de verklaring van de verhuurder 
en dient hij de oprechtheid van de aangevoerde reden na te gaan.

Te dezen betoogden de eisers in hun appelconclusie dat de door de verweerster voorge-
nomen werken geen wederopbouwwerken waren in de zin van het bovenaangehaalde arti-
kel 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951, zodat de weigering van de huurhernieuwing 
niet verantwoord was.

Op de bovenstaande grond beslist de rechtbank dat de verweerster, alleen al door te 
verklaren dat zij het gebouw wilde verbouwen, haar weigering om de huur te hernieuwen 
voldoende verantwoordt, zonder dat het noodzakelijk is na te gaan of die wederopbouw al 
dan niet nodig is en, derhalve, of de aangevoerde reden oprecht is.

Het bestreden vonnis schendt derhalve het bovenaan in het middel aangegeven artikel 
16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste onderdeel
Krachtens artikel 16, I, 3°, van de wet van 30 april 1951 op de handelshuur, 

kan de verhuurder de hernieuwing van de huur weigeren op grond dat hij het on-
roerend goed of het gedeelte van het onroerend goed waarin de afgaande huurder 
zijn bedrijf uitoefent weder wil opbouwen.

De rechter kan de door de verhuurder opgeworpen weigering van huurhernieu-
wing verwerpen wanneer de door deze te kennen gegeven wil tot wederopbouw 
reeds van meet af aan niet oprecht of onuitvoerbaar blijkt te zijn.

Het bestreden vonnis dat, om uitwerking te verlenen aan de weigering van de 
huurhernieuwing die de verweerster verantwoord heeft op grond van de boven-
genoemde  bepaling,  beslist  dat  "akten  als  bewijskrachtig  moeten  worden  be-
schouwd", zonder daarbij na te gaan of de aangevoerde reden, zoals de eisers be-
toogden, geen grond van waarheid bevatte, verantwoordt zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

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

over;
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zitting hou-

dende in hoger beroep. 

26 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Kirkpatrick.

Nr. 211

1° KAMER - 27 april 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKING - VOORWAARDEN

2º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BEPERKING - BEOORDELING DOOR DE RECHTER

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 10 - VRIJHEID VAN MENINGSUITING - BESCHERMING - OMVANG - FOTO

1º  Een  beperking  van  de  vrijheid  van  meningsuiting  is  nodig  in  een  democratische  
samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, op  
voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en  
het beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond van relevante en toereikende 
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motieven1. (Art. 10.2, Verdrag Rechten van de Mens)

2º  Uit  de  beslissing  van  de  rechter  moet  niet  alleen  blijken  dat  hij  het  recht  op  vrije  
meningsuiting  heeft  afgewogen  tegen  de  andere  rechten  bedoeld  door  artikel  10.2,  
E.V.R.M., zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde beperking, in  
acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoedanigheid van de partijen  
en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak, beantwoordt aan een dwingende  
sociale  noodwendigheid,  pertinent  is  en  dat  door  de  opgelegde  beperking  de 
evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende middel en het beoogde doel2.  
(Art. 10.2, Verdrag Rechten van de Mens)

3º De bescherming van de vrije meningsuiting krachtens artikel 10, E.V.R.M. omvat ook de  
bescherming van de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden door te geven via foto's, die  
desgevallend  geschreven  informatie  vergezellen3.  (Art.  10,  Verdrag  Rechten  van  de 
Mens)

(H. e.a. T. D.)

ARREST

(A.R. C.06.0123.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 11 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 19 en 25 van de Grondwet;
- artikel 10 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de funda-

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

- artikel 19 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten 
en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij wet 
van 15 mei 1981;

- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van verweerder, het hoger beroep van de verweerder en zijn vordering deels gegrond, 
en machtigt het verweerder het tussen te komen arrest te laten publiceren in "De Morgen" 
op kosten van de eisers. Het hof van beroep beslist dat op de volgende motieven:

1 Cass., 14 jan. 2005, AR C.03.0622.N, n° 27.
2 Zie H. VANDENBERGHE, Over civielrechtelijke persaansprakelijkheid. Een stand van zaken, in M. 
DEBAENE, P. SOENS (ed.), Aansprakelijkheidsrecht. Actuele tendensen, Brussel, Larcier, 2005, nr 12; D. 
VOORHOOF, Artikel 10.  Vrijheid van meningsuiting, in J. VAN DE LANOTTE en Y. HAECK,  Handboek 
E.V.R.M. Deel 2. Artikelsgewijze commentaar. Vol I, Antwerpen, Intersentia, 2004, nr 205.
3 Zie  Hof  Mensenrechten,  arrest  News  Verlag  GmbH  &  Co.KG  t/  Oostenrijk,  11  jan.  2000, 
31457/96, C.E.D.H., 2000-I en arrest Krone Verlag GmbH & Co.KG t/ Oostenrijk, 26 feb. 2002, 
34315/96 (Sect. 3).
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"(De verweerder) steunt zijn vordering op grond van art. 1382 B.W. wegens schending 
van de zorgvuldigheidsnorm. De eventuele schending van de wet - art. 443 e.v. W. S. Wb. 
(misdrijf van laster en eerroof) - is niet in het debat gebracht.

De essentie van de betwisting is de vraag of (de eisers) met het schrijven van het boek 
het recht op de eer en de goede naam van (de verweerder) al dan niet hebben aangetast, 
waardoor zij de zorgvuldigheidsnorm zouden hebben overschreden.

(De eisers) hebben recht op vrije meningsuiting, gewaarborgd door de artikelen 19 en 
25 van de Grondwet. De uitoefening van de vrijheid van meningsuiting brengt echter met 
zich plichten en verantwoordelijkheden mee. Er zijn beperkingen die in een democrati-
sche samenleving nodig zijn ter bescherming van de goede naam en de rechten van ande-
ren (art. 10.2 EVRM). De grondwettelijke bepaling inzake de vrijheid van meningsuiting 
(art. 19 G.W.) staat de toepassing van art. 1382 B.W. niet in de weg. De aansprakelijkheid 
van de schadeverwekkende partij wordt niet afhankelijk gesteld van een voorafgaande 
strafrechtelijke veroordeling.

(De eisers) zijn gehouden om het publiek correcte, objectieve en zo exact mogelijke in-
formatie mede te delen. Zij moeten zich onthouden ernstige aantijgingen te lanceren zon-
der deze afdoend te hebben gecontroleerd. Het in gedrang brengen van de eer en de goede 
naam door het verspreiden van onjuiste informatie geeft in beginsel aanleiding tot privaat-
rechtelijke sanctionering.

Er kan niet worden gezegd dat (de verweerder) concreet wordt verweten strafbare feiten 
te hebben gepleegd. Wel worden er in het boek van (de eisers) insinuaties gemaakt om 
(verweerder) in een verkeerd daglicht te stellen. Op pag. 75, waar het gaat over de mani-
pulatie van het gerechtelijk onderzoek naar aanleiding van de wapenroof bij het Speciaal 
Interventie Eskadron wordt duidelijk gesteld 'Het heeft alles te maken met J.D. ': Ook op 
pag. 96 staat geschreven 'rijkswachter J.D. ontdekt na zijn ontslag uit het korps dé truc om 
alle onderzoeken naar zijn extreem-rechtse connecties en zijn betrokkenheid bij een be-
ruchte wapenroof onder de vloermat te vegen. Hij wordt politieagent'. Deze verdachtma-
kingen, zonder de waarachtigheid ervan vast te stellen, kunnen niet worden geduld. Ver-
der hebben (de eisers) gegevens overgenomen van de Tweede Bendecommissie in ver-
band met een zekere J.D. als deelnemer van het Comité D'Ouwendijck en deze aan (de 
verweerder) toegeschreven, zonder na te gaan of het wel om dezelfde persoon gaat. Ze 
hebben deze gegevens weergegeven enkel en alleen om (de verweerder) te kwetsen.

(De eisers) handelden niet als voorzichtige en zich van de objectiviteitsverplichtingen 
bewuste informatieverstrekkers, geplaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden. (De ei-
sers) hebben doelbewust de eer en de goede naam van (de verweerder) geschonden. Zij 
zijn kennelijk de maat te buiten gegaan. Het openbaar belang verantwoordt de eerrovende 
gegevens niet.

(De verweerder) is een publiek figuur, die zich in principe niet mag verzetten tegen de 
openbaarmaking van zijn foto gelet op het recht op informatie van het publiek. In de gege-
ven omstandigheden kan niet worden aanvaard dat zijn toestemming wordt vermoed. De 
foto werd aangewend om (de verweerder) te kwetsen in zijn eer en goede naam. Het boek 
draagt de titel "Het gevaar D. ". Naast de foto van (de verweerder) onderaan op de kaft 
van het boek van de eisers staat de tekst "Als hij zijn bek opendoet, sla je er op", waardoor 
bij het publiek minstens de indruk wordt gewekt dat de tekst van hem afkomstig is. Ook al 
houdt de publicatie van de foto's geen verband met zijn privé-leven, belet dit niet dat de 
publicatie ervan, zoals die is geschied, de eer en de goede naam van (de verweerder) aan-
tast. Tevergeefs stellen (de eisers) dat de foto's geen auteursrechtelijke bescherming ge-
nieten nu de auteursrechtelijke bescherming van de foto's hier niet aan de orde is.

(De verweerder) heeft in principe recht op schadevergoeding. (...)
Nu de fout vaststaat, kan aan de zekerheid van morele schade in hoofde van (de ver-
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weerder) niet worden getwijfeld: aantasting van een moreel rechtsgoed. Nu de geuite be-
ledigingen niet kunnen worden ingetrokken, is de publicatie van huidig arrest op kosten 
van (de eisers) de juiste passende herstelplicht, mede gelet op de publiciteitsdimensie van 
de eeraantasting,  zonder dat een bijkomende schadevergoeding dient te worden toege-
kend" (blz. 6 - 8, tweede alinea, van het arrest).

Grieven
Artikel 19 van de Grondwet bepaalt dat onder meer de vrijheid om op elk gebied zijn 

mening te uiten, gewaarborgd is, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegen-
heid van het gebruikmaken van die vrijheid worden gepleegd.

Artikel 25 van de Grondwet bepaalt dat de drukpers vrij is; de censuur kan nooit wor-
den ingevoerd, geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of druk-
kers. Wanneer de schrijver bekend is en zijn woonplaats in België heeft, kan de uitgever, 
de drukker of de verspreider niet worden vervolgd.

Artikel 10.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, hieronder afgekort als het EVRM, bepaalt dat een-
ieder recht heeft op vrijheid van meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te 
koesteren en de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven, 
zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen. Krachtens artikel 10.2 van dat 
verdrag kan de uitoefening van die vrijheden, aangezien die plichten en verantwoordelijk-
heden met zich brengt, worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, 
beperkingen of sancties waarin bij de wet worden voorzien en die in een democratische 
samenleving nodig zijn in het belang van de veiligheid van het land, de bescherming van 
de openbare orde en het voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezond-
heid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, 
om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Artikel 19.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrech-
ten en politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981 bepaalt dat een ieder het recht heeft zonder inmenging een mening te 
koesteren. Artikel 19.2 van dat verdrag stelt dat eenieder recht heeft op vrijheid van me-
ningsuiting; dit recht omvat de vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook 
op te sporen, te ontvangen en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in 
geschreven of gedrukte vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar 
zijn keuze. Artikel 19.3 bepaalt dat aan de uitoefening van de in het tweede lid van dat ar-
tikel bedoelde rechten bijzondere plichten en verantwoordelijkheden zijn verbonden. Die 
uitoefening kan derhalve aan bepaalde beperkingen worden gebonden, maar alleen beper-
kingen waarin bij de wet wordt voorzien en nodig zijn:

a. in het belang van de rechten of de goede naam van anderen;
b. in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde of 

de goede zeden.
Artikel 19.3 is enkel van toepassing binnen de context van de bepalingen of beperkin-

gen die vermeld of toegestaan worden in artikel 10 van het EVRM.
Uit elk van die bepalingen en hun samenlezing blijkt dat de vrijheid van meningsuiting 

een beschermd grondrecht is, dat slechts onder welbepaalde voorwaarden kan worden on-
derworpen aan welbepaalde beperkingen of sancties. Beperkingen of sancties moeten (1) 
berusten op een wettelijke basis, (2) moeten in een democratische samenleving noodzake-
lijk zijn (3) ter bescherming van bepaalde rechtsgoederen, waaronder de goede naam van 
anderen.
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De schending, door een bepaalde meningsuiting van een persoon, van de goede naam 
van een andere persoon mag dus geen aanleiding geven tot een beperking of een sanctio-
nering van de vrijheid van meningsuiting van de eerstgenoemde persoon wanneer die be-
perking of sanctie niet berust op een wet en/of niet noodzakelijk is in een democratische 
samenleving ter bescherming van de goede naam van de andere persoon.

Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens 
waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens fout de schade is 
ontstaan, die te vergoeden.

Opdat een schending van de goede naam van een persoon door een bepaalde menings-
uiting zou kunnen worden gesanctioneerd, onder meer met een veroordeling tot schade-
vergoeding, volstaat het niet vast te stellen dat de goede naam van de betrokkene is ge-
schonden. Gelet op de hierboven vermelde bepalingen en inzonderheid op artikel 10 van 
het EVRM moet tevens worden vastgesteld dat die sanctionering van de meningsuiting in 
een democratische samenleving absoluut noodzakelijk is ter bescherming van de goede 
naam van die persoon, zodat de vrijheid van meningsuiting van de vertolker door die 
sanctie moet worden beperkt. De rechter moet dus het recht op bescherming van de goede 
naam van de ene persoon afwegen tegen de vrijheid van meningsuiting van de andere per-
soon. Bij het streven naar een rechtvaardig evenwicht tussen de rechten van beiden moet 
hij in acht nemen dat het recht op bescherming van de goede naam van de ene het recht op 
vrije meningsuiting van de andere maar mag beperken in de mate dat die beperking in de 
context van een democratische samenleving absoluut noodzakelijk is om de goede naam 
van de eerstgenoemde te vrijwaren.

Eerste onderdeel
De noodzaak van een beperking van of sanctie op de vrijheid van meningsuiting moet, 

krachtens de in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen welke die vrij-
heid waarborgen en inzonderheid krachtens artikel 10 van het EVRM, concreet worden 
beoordeeld. Iedere beperking of sanctie moet in de concrete omstandigheden beantwoor-
den aan een dwingende sociale noodzaak en evenredig zijn aan het nagestreefde doel, zo-
als de bescherming van de goede naam van personen. Aldus moet in voorkomend geval 
rekening worden gehouden met de taak van de pers als "waakhond" in een democratische 
samenleving, onder meer gewaarborgd door de persvrijheid ingeschreven in artikel 25 van 
de Grondwet, en met de hoedanigheid van de persoon die de bescherming van zijn goede 
naam inroept. Zo moeten publieke figuren, in het bijzonder politici, meer kritiek kunnen 
verdragen dan private personen.

In het bestreden arrest past het hof van beroep artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
toe op de daad bestaande in het schrijven van een boek die eisers stelden en de schending 
van de eer en goede naam van de verweerder die daardoor, volgens het hof van beroep, 
werd veroorzaakt. Het hof van beroep beslist voorts dat de publicatie van het arrest op 
kosten van de eisers de juiste passende herstelplicht is, mede gelet op de publiciteitsdi-
mensie van de eeraantasting. Noch zijn ene, noch zijn andere beslissing weegt het hof van 
beroep af tegen de vrijheid van meningsuiting van de eisers en de persvrijheid waarop de 
eisers als schrijvers van een boek aanspraak kunnen maken. Met de toepassing die het 
maakt van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt en sanctioneert het hof van 
beroep de vrije meningsuiting van de eisers ter bescherming van de goede naam van de 
verweerder, maar het onderzoekt daarbij  niet  of en stelt  evenmin vast dat het vereiste 
evenwicht voorhanden is tussen de machtiging waarmee het die bescherming wil verzeke-
ren en het recht op vrije meningsuiting van eisers in een democratische samenleving.

Het hof van beroep overweegt weliswaar dat de eisers recht hebben op vrije meningsui-
ting, dat de uitoefening daarvan plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, dat 
die vrijheid van meningsuiting de toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
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niet in de weg staat, dat de eisers niet handelden als voorzichtige en zich van de objectivi-
teitsverplichtingen bewuste informatieverstrekkers geplaatst in dezelfde feitelijke omstan-
digheden en dat zij doelbewust de eer en de goede naam van de verweerder hebben ge-
schonden, maar het hof van beroep onderzoekt niet of en stelt niet vast dat de veroorde-
ling van de eisers en de machtiging tot publicatie van het bestreden arrest in "De Morgen" 
op hun kosten, in een democratische samenleving noodzakelijk is met het oog op de be-
scherming van de goede naam van de verweerder.

Uit de loutere beslissing van het hof van beroep dat "het openbaar belang de eerrovende 
gegevens niet  verantwoordt", blijkt  een dergelijke afweging niet.  De vrijheid van me-
ningsuiting van eisers is vooreerst niet "het openbaar belang". Bovendien is de vraag het 
hof van beroep diende te stellen en te beantwoorden niet of de vrijheid van meningsuiting 
van de eisers de schending van de goede naam van de verweerder verantwoordt, maar wel 
of de beperking van de vrijheid van meningsuiting van de eisers die voortvloeit uit de ver-
oordeling van de eisers en de gevorderde (en toegekende) machtiging tot publicatie van 
het arrest op kosten van de eisers in "De Morgen" in de concrete omstandigheden wordt 
verantwoord door de absolute noodzaak van bescherming van de goede naam van de ver-
weerder in een democratische samenleving.

Nergens stelt het hof van beroep vast dat de machtiging die het de verweerder verleent, 
rekening houdend met de vrijheid van meningsuiting, evenredig is aan het doel van de be-
scherming van de goede naam van de verweerder. Het hof van beroep houdt in de overwe-
gingen die in dit onderdeel worden aangevochten en die betrekking hebben op het schrij-
ven van een boek, geen rekening met de taak van de pers in een democratische samenle-
ving, noch met de vaststelling dat verweerder "een publiek figuur is", zoals de verweerder 
zelf erkende (p. 4, tweede alinea, van het arrest) en zoals blijkt uit de overwegingen die in 
het tweede onderdeel worden aangevochten en die betrekking hebben op het gebruik van 
foto's van de verweerder (p. 7, voorlaatste alinea, van het arrest).

Aldus schendt het hof van beroep het recht op vrije meningsuiting van de eisers en de 
persvrijheid waarop eisers zich kunnen beroepen en miskent het de voorwaarden waaron-
der dat recht en die vrijheid mogen worden beperkt.

Conclusie
Door de verweerder te machtigen het bestreden arrest op kosten van de eisers te laten 

publiceren in "De Morgen" op grond van de overwegingen dat de eisers recht hebben op 
vrije meningsuiting, dat de uitoefening daarvan plichten en verantwoordelijkheden met 
zich brengt, dat die vrijheid van meningsuiting de toepassing van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek niet in de weg staat, dat de eisers niet handelden als voorzichtige en 
zich van de objectiviteitsverplichtingen bewuste informatieverstrekkers geplaatst in de-
zelfde feitelijke omstandigheden, dat zij doelbewust de eer en de goede naam van de ver-
weerder hebben geschonden en dat het openbaar belang de eerrovende gegevens niet ver-
antwoordt, schendt het hof van beroep de artikelen 19 en 25 van de Grondwet, 10 van het 
Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de funda-
mentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 
13 mei 1955, 19 van het Internationaal verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrech-
ten en politieke rechten opgemaakt te New York op 19 december 1966, goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek.

Tweede onderdeel
2.1. De in de aanhef van het middel vermelde bepalingen die de vrijheid van menings-

uiting waarborgen en inzonderheid artikel 10 van het EVRM hebben betrekking op zowel 
het uiten, doorgeven en ontvangen van inlichtingen (informatie) als van denkbeelden (me-
ningen) en zijn van toepassing op de publicatie van foto's.

De noodzaak van een beperking van of sanctie op de vrijheid van meningsuiting moet 
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volgens die bepalingen concreet worden beoordeeld. Iedere beperking of sanctie moet in 
de concrete omstandigheden beantwoorden aan een dwingende sociale noodzaak en even-
redig zijn aan het nagestreefde doel, zoals de bescherming van de goede naam van perso-
nen. Aldus moet in voorkomend geval rekening worden gehouden met de taak van de pers 
in een democratische samenleving ideeën en informatie, waaronder foto's, te verspreiden 
over kwesties van algemeen belang, onder meer gewaarborgd door de persvrijheid inge-
schreven in artikel 25 van de Grondwet, met het belang van het publiek dergelijke foto's te 
zien publiceren en met de hoedanigheid van de persoon die de bescherming van zijn goe-
de naam inroept. Zo moeten publieke figuren, in het bijzonder politici, de gevolgen dra-
gen van het feit dat zij publieke personen zijn en moeten zij verdragen dat afbeeldingen 
van hun persoon die geen verband houden met hun privé-leven, worden verspreid.

In het bestreden arrest past het hof van beroep artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
toe op de daad van de eisers die bestaat in het publiceren van een of meer foto's van ver-
weerder in hun boek met de titel "Het gevaar D. " en het naast de foto van de verweerder 
onderaan op de kaft van het boek de tekst plaatsen "Als hij zijn bek opendoet, sla je erop"; 
de publicatie van de foto's zoals die is geschied, tast volgens het hof van beroep de eer en 
de goede naam van de verweerder aan. Het hof van beroep beslist voorts dat de publicatie 
van het arrest op kosten van de eisers de juiste passende herstelplicht is, mede gelet op de 
publiciteitsdimensie van de eeraantasting. Noch in zijn ene, noch in zijn andere beslissing 
weegt het hof van beroep af tegen de vrijheid van meningsuiting van eisers. Met de toe-
passing die het maakt van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, beperkt en sanctio-
neert het hof van beroep de vrije meningsuiting van de eisers ter bescherming van de goe-
de naam van de verweerder, maar het onderzoekt daarbij niet of en stelt evenmin vast dat 
het vereiste evenwicht voorhanden is tussen de machtiging waarmee het die bescherming 
wil verzekeren en het recht op vrije meningsuiting van de eisers in een democratische sa-
menleving.

Het hof van beroep overweegt weliswaar dat de verweerder een publiek figuur is en dat 
hij zich als zodanig in principe niet mag verzetten tegen de openbaarmaking van zijn foto 
gelet op het recht op informatie van het publiek en dat de publicatie van de foto's geen 
verband houdt met het privé-leven van verweerder, maar het hof van beroep onderzoekt 
niet of en stelt niet vast dat de veroordeling van de eisers en de machtiging tot publicatie 
van het bestreden arrest in "De Morgen" op hun kosten, in een democratische samenle-
ving noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de goede naam van de verweer-
der.

Uit de loutere overwegingen dat de foto werd aangewend om de verweerder te kwetsen 
in zijn eer en goede naam en dat de publicatie zoals die is geschied, de eer en de naam van 
de verweerder aantast, blijkt een dergelijke afweging niet. Nergens stelt het hof van be-
roep vast dat de machtiging die het de verweerder verleent, evenredig is aan het doel van 
de bescherming van de bescherming van de naam van de verweerder.

Aldus schendt het hof van beroep het recht op vrije meningsuiting van de eisers en de 
persvrijheid waarop de eisers zich kunnen beroepen en miskent het de voorwaarden waar-
onder dat recht en die vrijheid mogen worden beperkt.

2.2. Artikel 10 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige 
rechten bepaalt dat de auteur of de eigenaar van een portret, dan wel enige andere persoon 
die een portret bezit of voorhanden heeft, niet het recht heeft het te reproduceren of aan 
het publiek mee te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig 
jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden.

Weliswaar wordt die toestemming niet vermoed, maar uit artikel 10 van het EVRM, zo-
als hierboven toegelicht onder 2.1 volgt dat het recht van een persoon om zijn afbeelding 
te verbieden, moet wijken voor het legitiem belang van het publiek om te worden geïnfor-
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meerd en dat publieke personen moeten aanvaarden dat hun foto wordt gepubliceerd met 
het doel het publiek te informeren.

In de mate dat het hof van beroep met de overweging dat de verweerder een publiek fi-
guur is die zich in principe niet mag verzetten tegen de openbaarmaking van zijn foto, ge-
let op het recht op informatie van het publiek en dat in de gegeven omstandigheden niet 
kan worden aanvaard dat de toestemming van verweerder wordt vermoed, beslist dat de 
toestemming van de verweerder op grond van artikel 10 van de wet van 30 juni 1994 be-
treffende het auteursrecht en de naburige rechten vereist is voor de publicatie van foto's 
van de verweerder en dat niet is bewezen dat die toestemming werd gegeven, schendt het 
eveneens dat artikel 10, evenals artikel 10 van het EVRM en artikel 19 van het Internatio-
naal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, opgemaakt 
te New York op 19 december 1966: een publiek figuur, wat verweerder volgens de vast-
stellingen van het hof van beroep is, moet aanvaarden dat een foto van hem wordt gepu-
bliceerd met het doel het publiek te informeren.

Conclusie
Door de verweerder te machtigen het bestreden arrest op kosten van eisers te laten pu-

bliceren in "De Morgen" op grond van de overwegingen dat de toestemming van de ver-
weerder met de openbaarmaking van zijn foto in de gegeven omstandigheden niet wordt 
vermoed, dat de foto werd aangewend om hem in zijn eer en goede naam te kwetsen en 
dat de publicatie van de foto's, ook al houdt zij geen verband met zijn privé-leven, de eer 
en de goede naam van de verweerder aantast, schendt het hof van beroep de artikelen, 19 
en 25 van de Grondwet, 10 van het Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novem-
ber 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 19 van het Internationaal verdrag van 19 
december 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten opgemaakt te New York op 19 
december 1966, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
en 10 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Derde onderdeel
Krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek verplicht elke daad van de mens 

waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, degene door wiens fout de schade is 
ontstaan, die te vergoeden. De toepassing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
vereist dus, naast een fout, het bestaan van zekere en vaststaande schade.

Fout en schade zijn twee afzonderlijke voorwaarden voor de buitencontractuele aan-
sprakelijkheid en het bestaan van schade kan uiteraard niet worden afgeleid uit het loutere 
bestaan van een fout.

In regelmatig ter griffie van het hof van beroep neergelegde conclusie voerden de eisers 
aan dat de verweerder door de verschijning van hun boek geen enkele politieke of electo-
rale schade heeft geleden, wel integendeel (...).

Door te beslissen dat, aangezien de fout van de eisers vaststaat, aan de zekerheid van 
morele schade van de verweerder niet kan worden getwijfeld, stelt het hof van beroep niet 
op wettige wijze het bestaan vast van zekere en vaststaande schade die in oorzakelijk ver-
band staat met de fout.

Uit de loutere aanwezigheid van een fout kon het hof van beroep niet wettig het bestaan 
van enige schade afleiden, noch het oorzakelijk verband met de fout.

Conclusie
Door de verweerder te machtigen het bestreden arrest op kosten van de eisers te laten 

publiceren in "De Morgen" op grond van de overwegingen op grond van de overweging 
dat aan de zekerheid van morele schade van de verweerder niet kan worden getwijfeld 
omdat de fout van de eisers vaststaat en dat de publicatie van het arrest op kosten van de 
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eisers de juiste passende herstelplicht is, schendt het hof van beroep artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Artikel 10.2 EVRM bepaalt dat de uitoefening van de vrijheid van menings-

uiting, die de vrijheid omvat om inlichtingen of denkbeelden door te geven en 
plichten en verantwoordelijkheden met  zich brengt,  kan worden onderworpen 
aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de 
wet worden voorzien, en die in een democratische samenleving nodig zijn, onder 
meer tot bescherming van de goede naam of de rechten van anderen om de ver-
spreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen, of om het gezag en de 
onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen.

Een beperking van de vrijheid van meningsuiting is nodig in een democrati-
sche samenleving wanneer zij beantwoordt aan een dwingende sociale noodwen-
digheid, op voorwaarde dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aan-
gewende middel en het beoogde doel en de beperking verantwoord is op grond 
van relevante en toereikende motieven.

Uit de beslissing van de rechter moet niet alleen blijken dat hij het recht op 
vrije meningsuiting heeft afgewogen tegen de andere rechten bedoeld door arti-
kel 10.2 EVRM, zoals het recht op de goede naam, maar ook dat de opgelegde 
beperking, in acht genomen de context waarin de mening werd geuit, de hoeda-
nigheid van de partijen en de overige bijzondere omstandigheden van de zaak, 
beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid en pertinent is en dat 
door de opgelegde beperking de evenredigheid wordt  geëerbiedigd tussen het 
aangewende middel en het beoogde doel.

2. De appelrechters oordelen dat "(de eisers) niet handelden als voorzichtige en 
zich  van  de  objectiviteitsverplichtingen  bewuste  informatieverstrekkers,  ge-
plaatst in dezelfde feitelijke omstandigheden. (Zij hebben) doelbewust de eer en 
de goede naam van (de verweerder) geschonden. Zij zijn kennelijk de maat te 
buiten gegaan. Het openbaar belang verantwoordt de eerrovende gegevens niet".

Zij sanctioneren vervolgens de meningen van de eisers, geuit in hun boek over 
de verweerder, door de verweerder te machtigen over te gaan tot publicatie van 
het bestreden arrest in de krant "De Morgen", zonder evenwel aan te geven dat 
de opgelegde beperking, beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendig-
heid, noch dat de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aangewende mid-
del en het beoogde doel.

Zodoende verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht en 
schenden  zij  het  recht  op  vrije  meningsuiting  zoals  bepaald  door  artikel  10 
EVRM.

3. Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel
4. De bescherming van de vrije meningsuiting krachtens artikel 10 EVRM, zo-

als uiteengezet onder randnummer 1, omvat ook de bescherming van de vrijheid 
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om inlichtingen of denkbeelden door te geven via foto's, die desgevallend ge-
schreven informatie vergezellen.

5. Door te beslissen dat het gebruik van het portret van de verweerder door de 
eisers een aantasting is van de eer en goede naam van de verweerder, die aanlei-
ding geeft tot een schadevergoeding, op grond van overwegingen: "(de verweer-
der) is een publiek figuur die zich in principe niet mag verzetten tegen de open-
baarmaking van zijn foto gelet op het recht op informatie van het publiek. In de 
gegeven omstandigheden kan niet worden aanvaard dat zijn toestemming wordt 
vermoed", zonder aan te geven dat het recht op vrije meningsuiting werd afge-
wogen tegen het recht op de goede naam, noch aan te geven dat de opgelegde be-
perking beantwoordt aan een dwingende sociale noodwendigheid, noch dat door 
de opgelegde beperking de evenredigheid wordt geëerbiedigd tussen het aange-
wende middel en het beoogde doel, schenden de appelrechters het recht op vrije 
meningsuiting zoals bepaald door artikel 10 EVRM.

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

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

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

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. van 
Eeckhoutte.

Nr. 212

1° KAMER - 27 april 2007

VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
C.M.R.-VERDRAG - BESCHADIGING VAN GOEDEREN - GEBREKKIGE VERPAKKING - VERVOERDER - 
AANSPRAKELIJKHEID - ONTHEFFING - AFWEZIGHEID VAN VOORBEHOUD - GEVOLG

  De afwezigheid van voorbehoud door de vervoerder ten aanzien van de gebrekkigheid  
van de verpakking laat zijn recht om beroep te doen op de grond tot ontheffing van zijn  
aansprakelijkheid  voor  de  beschadiging  van  de  goederen  die  het  gevolg  is  van  die  
gebrekkigheid onverlet1. (Artt. 10 en 17, eerste en vierde lid, b), C.M.R.-Verdrag)

(TRANSPORT BELLEKENS EN KINDEREN nv.T. VAN HOECK & Co nv)

1 Zie Cass., 19 mei 2000, AR C.99.0006.F, nr 307; zie ook W. VERHEES, Comm. Bijz. Ov., Art. 10, nr 
18, Kluwer; F. PONET, De overeenkomst van internationaal wegvervoer, Kluwer, 2003, 512 (513).
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ARREST

(A.R. C.06.0202.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 21 november 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Volgens artikel 17, lid 1, van het CMR-Verdrag, is de vervoerder aanspra-

kelijk voor het geheel of gedeeltelijk verlies en voor de beschadiging van de goe-
deren, welke ontstaan tussen het ogenblik van de inontvangstneming van de goe-
deren en het ogenblik van de aflevering, alsmede voor vertraging in de afleve-
ring.

De vervoerder is krachtens artikel 17, lid 4, b), van dit verdrag, ontslagen van 
deze aansprakelijkheid, wanneer het verlies of de beschadiging een gevolg is van 
het ontbreken of de gebrekkigheid van de verpakking bij de goederen, die door 
hun aard aan kwaliteitsverlies of beschadiging zijn blootgesteld, wanneer zij niet 
of slecht verpakt zijn.

2. Luidens artikel 10 van het CMR-Verdrag is de afzender jegens de vervoer-
der aansprakelijk voor de schade aan personen, materiaal of aan andere goederen 
en de kosten, welke voortspruiten uit de gebrekkige verpakking van de goederen, 
tenzij de gebrekkigheid zichtbaar of aan de vervoerder bekend was op het ogen-
blik van de inontvangstneming en de vervoerder te dien aanzien geen voorbehou-
den heeft gemaakt.

De afwezigheid van dit voorbehoud laat het recht van de vervoerder onverlet 
om een beroep te doen op de ontheffingsgrond van artikel 17, lid 4, b).

3. De appelrechters stellen vast dat:
- de lading bij de aankomst in Herentals beschadigd was ten gevolge van het 

inzakken van een aantal paletten;
- de expert de schade wijt aan de paletten, die in slechte staat waren, "namelijk 

rot en versleten";
- de vervoerder bij de inlading voorbehoud heeft gemaakt voor de lading en 

stuwing, doch niet voor de staat van de verpakking.
4. De appelrechters oordelen dat de eiseres geen beroep kan doen op het ge-

brek in de verpakking wanneer zij bij de inontvangstneming geen voorbehoud 
aantekende zodat het wettelijk vermoeden van artikel 17 van het CMR-Verdrag 
niet wordt weerlegd.

5. Door op die gronden het beroep door de eiseres op de ontheffingsgrond van 
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artikel 17, lid 4, b), van het CMR-Verdrag uit te sluiten, schenden de appelrech-
ters deze bepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, zitting 

houdende in hoger beroep.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Kirkpatrick.

Nr. 213

1° KAMER - 27 april 2007

1º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - BORGTOCHT VAN DE VERVOERDER - WAARBORG - SCHULDEN - WERKZAAMHEDEN 
- BEGRIP - ONDERVERVOERDER - VERBINTENISSEN VAN DE VERVOERDER - BEGRIP

2º VERVOER — GOEDERENVERVOER — LANDVERVOER. WEGVERVOER - 
WEGVERVOER - BORGTOCHT VAN DE VERVOERDER - WAARBORG - SCHULDEN - K.B. VAN 7 MEI 
2002 - AARD - VERVOEROVEREENKOMSTEN - BEGRIP

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET - DRAAGWIJDTE

1º Onder de door een onderneming van nationaal en internationaal goederenvervoer over  
de  weg  uitgeoefende  werkzaamheden  waaruit  schulden  voortspruiten  die  door  de 
borgtocht gewaarborgd zijn, wordt elk vervoer van zaken voor rekening van derden tegen 
vergoeding bedoeld; de verbintenis van de vervoerder jegens de ondervervoerder op wie  
hij beroep doet zijn niet het gevolg van een door de vervoerder verricht vervoer1. (Art. 21, 
K.B. 18 maart 1991)

2º Met het K.B. van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg wordt een 
nieuwe regeling  uitgewerkt,  die  bepaalt  welke vervoerovereenkomsten,  gesloten  door  
een onderneming van vervoer van zaken over de weg, waaruit schulden voortvloeien die  
door de borgtocht gewaarborgd zijn, bedoeld worden: zowel de hoofdovereenkomsten 
als  de overeenkomsten van wettelijke  onderaanneming2.  (Art.  17,  §1,  2°,  K.B.  7 mei 
2002)

1 Cass., 24 nov. 2005, AR C.04.0015, www.cass.be, met concl. O.M. Het K.B. van 18 maart 1991 
werd opgeheven bij art. 68, 4° van het K.B. van 7 mei 2002 (B.S., 30 mei 2002).
2 Zie de vorige voetnoot. Zoals blijkt uit het verslag aan de Koning is het doel de onderaannemers te 
beschermen. 
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3º Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op toestanden die na haar  
inwerkingtreden zijn ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de onder de 
vroegere  wet  ontstane  toestand  die  zich  voordoen  of  die  voortduren  of  waarvan  de 
gevolgen voortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover de toepassing van de  
nieuwe wet geen afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten3. 

(TRANSPORT DOOR MIDDEL VAN HET GECOMBINEERD RAIL WEG SYSTEEM nv T. KBC BANK nv)

ARREST

(A.R. C.06.0363.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 1 december 2005 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.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Uit het bestreden arrest en het vonnis van de eerste rechter waar de appel-

rechters naar verwijzen, blijkt dat:
- de verweerster op 28 januari 1997 een borgstelling verleende voor de verbin-

tenissen van de NV Van Vlierden Hamont volgens het koninklijk besluit van 18 
maart 1991;

- de verweerster deze borgstelling heeft opgezegd op 9 januari 1998;
- de eiseres op 5 maart 1998 een beroep deed op de borgstelling van de ver-

weerster;
- de schuldvordering van de eiseres betrekking heeft op het vervoer per spoor 

uitgevoerd door de eiseres als ondervervoerder van de NV Van Vlierden Ha-
mont.

2. Krachtens artikel 21 van het koninklijk besluit van 18 maart 1991 tot vast-
stelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer 
van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, strekt de in artikel 
18 bedoelde borgtocht tot waarborg van de schulden van de onderneming die 
voortspruiten uit de uitoefening van het beroep van ondernemer van goederen-
vervoer over de weg.

Hieronder is begrepen elk vervoer van zaken voor rekening van derden tegen 
vergoeding. De verbintenis van de vervoerder jegens een ondervervoerder op wie 
de vervoerder een beroep heeft gedaan, is geen verbintenis die het gevolg is van 
een door de vervoerder uitgevoerde vervoer.

3. Artikel 17, §1, 2°, van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het 

3 Cass., 15 sept. 2005, AR C.04.0345.F, www.cass.be. 
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vervoer van zaken over de weg, bepaalt dat de borgtocht bedoeld in artikel 14 
dient om de schulden van de onderneming te waarborgen die voortvloeien uit de 
vervoerovereenkomst,  zowel  de  hoofdovereenkomsten  als  de  overeenkomsten 
van wettelijke onderaanneming, gesloten door de onderneming.

Met dit koninklijk besluit wordt een nieuwe regeling uitgewerkt.
Krachtens artikel 70 van dit koninklijk besluit, worden de borgtochten die wer-

den gesteld overeenkomstig het koninklijk besluit van 18 maart 1991, wat hun 
bedrag en hun gevolgen betreft gelijkgesteld met deze bepaald onder de toepas-
sing van het koninklijk besluit van 7 mei 2002. 

4. Een nieuwe wet is in beginsel niet alleen van toepassing op de toestanden 
die na haar inwerkingtreden zijn ontstaan, maar ook op de toekomstige gevolgen 
van de onder de vroegere wet ontstane toestand, die zich voordoen of voortduren 
onder vigeur van de nieuwe wet.

De toepassing van de nieuwe wet vermag echter geen afbreuk te doen aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

5. Het arrest vermocht op grond van de voormelde in de plaatsgestelde redenen 
en op grond van zijn vaststellingen te oordelen dat de eiseres, wier aanspraak 
werd vastgelegd op 5 maart 1998, geen aanspraak kan maken op de door de ver-
weerster verstrekte borgstelling.

6. Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Kirkpatrick en Verbist.

Nr. 214

1° KAMER - 27 april 2007

1º ARBITRAGEHOF - ONGELIJKHEID - TUCHTPROCEDURE - ARCHITECTEN - ANDERE 
BEOEFENAARS VAN VRIJE BEROEPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

2º PREJUDICIEEL GESCHIL - ARBITRAGEHOF - ONGELIJKHEID - TUCHTPROCEDURE - 
ARCHITECTEN - ANDERE BEOEFENAARS VAN VRIJE BEROEPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN 
CASSATIE - VERPLICHTING

3º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - TUCHTPROCEDURE - 
ONGELIJKHEID - ANDERE BEOEFENAARS VAN VRIJE BEROEPEN - PREJUDICIËLE VRAAG - 
ARBITRAGEHOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING

4º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ACTIVITEIT - AARD
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5º KOOPHANDEL. KOOPMAN - ARCHITECT - ACTIVITEIT - AARD

6º ECONOMIE - ARCHITECT - ACTIVITEIT - AARD

7º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - BEGRIP

8º BEROEPSVERENIGINGEN - ORDE VAN ARCHITECTEN - BEGRIP

9º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - DOEL - GEVOLG - MEDEDINGINGSWET

10º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ORDE VAN 
ARCHITECTEN - OPDRACHT - TUCHTORGANEN - MEDEDINGINGSWET - TOETSING - OMVANG

11º ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL) - ERELOON - 
BEPALING - BEGRIP

1º, 2° en 3° Het Hof van Cassatie is niet gehouden aan het Arbitragehof een prejudiciële  
vraag te  stellen  wanneer  de  aangevoerde ongelijkheid  -  zoals  tussen architecten  en  
beoefenaars  van  sommige  andere  vrije  beroepen,  wat  betreft  de  gevoerde 
tuchtprocedure  -  berust  op  een  tekortkoming  in  de  wet  waaraan  het  Hof  niet  kan  
verhelpen, ook al zou het die vraag stellen1. (Art. 26, §2, Bijzondere Wet Arbitragehof)

4º, 5° en 6° Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het  
Wetboek  van  Koophandel  en  een  maatschappelijke  functie  hebben,  streven  zij  op  
duurzame wijze een economisch doel na en vormen derhalve een onderneming in de zin  
van artikel 1 van de Mededingingswet2. 

7º  en  8°  De  Orde  van  architecten  is  een  beroepsvereniging  waarbij  alle  
beroepsbeoefenaars wettelijk moeten aansluiten3. (Art. 5, Architectenwet)

9º De overheid heeft de Orde van architecten inzonderheid belast met het bepalen van de  
voorschriften  voor  het  beroep  van  architect  en  met  het  doen  naleven  van  die  
voorschriften; de Orde houdt toezicht op de eer, de discretie en de waardigheid van zijn  
leden in de uitoefening of naar aanleiding van hun beroep; de Orde is niettemin een 
ondernemingsvereniging in  de zin van artikel 2,  §1 van de Mededingingswet en haar  
besluiten moeten,  in zoverre ze strekken of  ten gevolge hebben dat  de mededinging  
wordt aangetast, door haar tuchtorganen getoetst worden aan de eisen van die wet4. (Art. 
19, Architectenwet)

10º Een besluit van een orgaan van de Orde van architecten dat aan een of meer van zijn  
leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn om de fundamentele 
regels  van  het  beroep  te  handhaven  en  dat  in  werkelijkheid  ertoe  sterkt  bepaalde  
materiële  belangen  van  de  architecten  te  begunstigen  of  een  economisch  stelsel  te  
installeren of in stand te houden, kan een besluit zijn van een ondernemingsvereniging,  

1 Zie  Cass.,  20 nov.  2003,  AR D.02.0028.N,  nr  585.  Het O.M. concludeerde  in  de zin van dit 
precedent, volgens hetwelk de vraag niet diende te worden gesteld daar het middel "geen onderscheid 
aanvoert dat door de wet wordt ingevoerd tussen verschillende personen of categorieën van personen 
die  in  dezelfde  juridische  toestand  verkeren,  maar  wel  een  onderscheid  tussen  personen  of 
categorieën  van  personen  op  basis  van  verschillende  beroepen  of  op  basis  van  verschillende 
toestanden op grond waarvan zij aan verschillende rechtsregels zijn onderworpen en bijgevolg niet in 
dezelfde juridische toestand verkeren; een dergelijk onderscheid niet valt onder de toepassing van de 
bijzondere wet van 6 jan. 1989"
2 Zie Cass., 7 mei 1999, AR D.98.0013.N, nr 270 (apotheker), met concl. O.M.; Cass., 3 jan. 2002, 
AR D.00.0024.N, nr 6 (id.); Cass., 2 mei 2002, AR D.01.0011.N, nr 267 (arts). 
3 Ibid.
4 Ibid.



918 HOF VAN CASSATIE 27.4.07 - Nr. 214 

waarvan de nietigheid door de raad van beroep ambtshalve moet worden vastgesteld5. 

11º De vereiste dat het ereloon van de architect op grond van de omvang en de aard van  
de opdracht moet worden bepaald beantwoordt aan de dwingende eisen van het beroep. 

(C. T. ORDE DER ARCHITECTEN)

ARREST

(A.R. D.06.0010.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 17 mei 2006 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde van architecten met het Nederlands als 
voertaal.

Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie 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 middel gaat ervan uit dat er een ongerechtvaardigde ongelijkheid be-

staat tussen de architecten en de beoefenaars van sommige andere vrije beroe-
pen, doordat de tuchtprocedure tegen de architecten in eerste aanleg wordt ge-
voerd voor een instantie die niet voldoet aan de regels gesteld door artikel 6.1 
EVRM, omdat de rechtskundige bijzitter hoger beroep kon instellen. Dit is niet 
het geval voor de beoefenaars van sommige andere vrije beroepen, die derhalve, 
in tegenstelling tot de architecten, over een volwaardige dubbele aanleg beschik-
ken.

2. De aangevoerde ongelijkheid volgt uit het feit dat de rechtspleging te dezen 
in eerste aanleg gevoerd, niet kon beantwoorden aan de eisen van het EVRM ge-
let op de afwezigheid van organieke onpartijdigheid van de raad van de Orde. Zij 
berust aldus op een tekortkoming in de wet waaraan het Hof niet kan verhelpen 
ook al zou het een prejudiciële vraag stellen aan het Arbitragehof.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Derde middel
(...)
Derde onderdeel
13. Krachtens artikel 12, eerste lid, van het Reglement van beroepsplichten der 

architecten op 16 december 1983 door de nationale raad van de Orde der archi-
tecten vastgelegd en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 april 1985, wordt 

5 Ibid.
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de architect vergoed door honoraria, vacaties, wedden of bezoldigingen die hem 
middelen van bestaan kunnen verschaffen en die hem toelaten zijn beroep uit te 
oefenen in eer en waardigheid. Krachtens het tweede lid van die reglementaire 
bepaling moeten ze hem bovendien toelaten zijn onkosten te dekken, onder meer 
de verzekering van zijn beroepsaansprakelijkheid.

14. Krachtens artikel 1, sub a, van de Mededingingswet, zoals te dezen van 
toepassing, moeten voor de toepassing van die wet, onder onderneming alle na-
tuurlijke of rechtspersonen worden verstaan, die op duurzame wijze een econo-
misch doel nastreven.

Krachtens artikel 2, §1, van die wet zijn alle besluiten van ondernemingsvere-
nigingen verboden, welke ertoe strekken of ten gevolge hebben dat de mededin-
ging op de Belgische betrokken markt  of  een wezenlijk deel ervan merkbaar 
wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

Hoewel de architecten geen kooplieden zijn in de zin van artikel 1 van het 
Wetboek van Koophandel en een maatschappelijke functie hebben, streven zij 
toch op duurzame wijze een economisch doel na en vormen derhalve een onder-
neming in de zin van artikel 1 van de Mededingingswet.

De Orde van architecten is een beroepsvereniging, waarbij alle beroepsbeoefe-
naars wettelijk moeten aansluiten. De overheid heeft de Orde inzonderheid belast 
met het bepalen van de voorschriften van de plichtenleer voor het beroep van ar-
chitect en met het doen naleven van deze voorschriften. De Orde houdt toezicht 
op de eer, de discretie en de waardigheid van de leden van de Orde in de uitoefe-
ning of naar aanleiding van hun beroep.

De Orde van architecten is niettemin een ondernemingsvereniging in de zin 
van artikel 2, §1, van de Mededingingswet en haar besluiten moeten in zoverre 
ze strekken of ten gevolge hebben dat de mededinging wordt aangetast, door de 
tuchtorganen van de Orde getoetst worden aan de eisen van die wet.

15. Een besluit van een orgaan van de Orde van architecten dat aan een of 
meer van zijn leden beperkingen oplegt in de mededinging die niet vereist zijn 
om de fundamentele regels van het beroep te handhaven en dat in werkelijkheid 
ertoe strekt bepaalde materiële belangen van de architecten te begunstigen of een 
economisch stelsel te installeren, of in stand te houden, kan een besluit zijn van 
een ondernemingsvereniging waarvan de nietigheid door de raad van beroep van 
de Orde van architecten ambtshalve moet worden vastgesteld.

De vereiste dat het ereloon van de architect op grond van de omvang en de 
aard van de opdracht moet worden bepaald beantwoordt aan de dwingende eisen 
van het beroep.

De appelrechters die dit beslissen schenden de in het onderdeel aangewezen 
wetsbepalingen niet.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiseres in de kosten.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: 
de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 215

1° KAMER - 27 april 2007

RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - STRAFFEN - TUCHTONDERZOEK - GELDING

Artikel  3,  E.V.R.M.  geldt  ook  voor  straffen  die  worden  uitgesproken  tijdens  een 
tuchtonderzoek. 

(K. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL)

ARREST

(A.R. D.06.0014.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 19 juni 2006 gewezen 

door de tuchtraad van beroep van de balies van het rechtsgebied van het Hof van 
Beroep te Brussel.

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
6. Krachtens artikel 3 EVRM mag niemand onderworpen worden aan onmen-

selijke of vernederende handelingen of straffen in de zin van die bepaling. Deze 
bepaling geldt ook voor straffen die worden uitgesproken tijdens een tuchtonder-
zoek.

7. De sanctie van negen maand schorsing is, gelet op de door de bestreden be-
slissing vastgestelde feiten en omstandigheden, en ondanks het tijdsverloop se-
dert het plegen ervan, niet kennelijk onevenredig met de zwaarwichtigheid van 
de bewezen verklaarde feiten.

Het middel kan niet worden aangenomen. 
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

27 april 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
–  Gelijkluidende conclusie  van de h. Dubrulle, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. Ver-
bist. 

Nr. 216

VERENIGDE KAMERS - 27 april 2007

1º RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRATIE - NIETIGVERKLARING - BEVOEGDHEID - 
BEPALING

2º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 144 
- BURGERLIJK RECHT - CONTRACTUELE RECHTSVERHOUDING - GESCHIL - BEGRIP

3º BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN - BURGERLIJK RECHT - ARTIKEL 
144, GRONDWET - CONTRACTUELE RECHTSVERHOUDING - GESCHIL - BEGRIP

4º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
ALGEMEEN - CONTRACTUELE RECHTSVERHOUDING - GESCHIL - BEGRIP

1º De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens  
artikel 14, R.v.St.-Wet,  uitspraak te doen op het beroep tot nietigverklaring tegen een 
akte van een administratieve overheid wordt bepaald door het werkelijk en rechtstreeks 
voorwerp van dat verzoek1. 

2º,  3°  en  4°  Een  geschil  met  betrekking  tot  een  contractuele  rechtsverhouding  is  een 
geschil over een burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet. 

(ONDERNEMINGEN JAN DE NUL nv e.a. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP e.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0340.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 24 mei 2006 gewezen door 

de Raad van State.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 144, 145 en 160, van de gecoördineerde Grondwet;

1 Cass., 10 april 1987, AR 5590 en 5619, nr 477, met concl. adv.-gen. VELU; Cass., 13 juni 2003, AR 
C.02.0557.N, nr 350, met concl. adv.-gen. BRESSELEERS. 
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- de artikelen 7, 14 en 14bis, van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de 
Raad van State.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest verklaart het beroep van de eiseressen in de zaak 76.675 onontvan-

kelijk op grond van de volgende motieven :
"Overwegende, wat het eerste onderdeel betreft, dat geen formele beslissing om een on-

derhandse gunningsprocedure te organiseren voorhanden is; dat voorts de beslissing tot 
gunnen aan TV Renotec-Van Laere uitvloeisel is van de verwikkelingen rondom het al 
dan niet vervuld zijn van de voorwaarde van de overeenkomst met de verzoekende partij-
en (de eiseressen); dat dienvolgens het enig middel in zijn beide onderdelen de Raad van 
State noodzaakt tot een uitspraak over de vraag of er al dan niet aan gestelde opschortende 
voorwaarden is voldaan door de verzoekende partijen (eiseressen), die er in hun middel 
van uitgaan dat er een contract tot stand gekomen was dat vervolgens verbroken is; dat al-
dus het werkelijk voorwerp van de gevraagde nietigverklaring in wezen de beslechting is 
van een geschil over contractuele rechten, waarvoor de Raad van State gelet op de artike-
len 144 en 145 van de Grondwet, geen rechtsmacht heeft; dat het beroep niet ontvankelijk 
is" (bladzijde 7 van het arrest).

Het arrest verklaart vervolgens het beroep van de eiseressen in de zaak A.78.336 even-
eens onontvankelijk op grond van de volgende motieven:

"Overwegende dat, analoog met hetgeen reeds is vastgesteld bij de bespreking van het 
beroep in de zaak A.76.675, het werkelijk voorwerp van het beroep in de zaak A.78.336, 
door de dubbele toewijzing, de betwisting is betreffende de totstandkoming van het be-
trokken contract en de daarop te betrekken opschortende voorwaarde, en aldus in wezen 
de beslechting beoogt van een geschil over contractuele rechten waarvoor de Raad van 
State geen rechtsmacht heeft; dat het beroep niet ontvankelijk is" (bladzijden 8 en 9 van 
het arrest).

Grieven
1. De Raad van State stelt in het arrest vast dat de eiseressen in hun memorie van we-

derantwoord in beide zaken beklemtoonden dat zij in het midden lieten of de opschorten-
de voorwaarde al dan niet vervuld was en de Raad van State enkel verzochten te oordelen 
of de verweerders, nadat de overeenkomst - al dan niet terecht - beëindigd werd, de afge-
sloten  gunningsprocedure  wettig  konden  heropenen  om  vervolgens  de  opdracht  eerst 
voorlopig en nadien definitief te gunnen aan de tweede gerangschikte (bladzijden 7 en 8, 
randnummers 4.1 en 4.2 van het bestreden arrest).

De eiseressen hebben in hun memorie van wederantwoord het voorwerp van hun be-
roep in beide samengevoegde zaken als volgt verduidelijkt. Het voorwerp van het beroep 
vereiste niet dat de Raad van State zich zou uitspreken over de vraag of de verweerders 
konden beslissen dat de opschortende voorwaarde waaronder de opdracht op 14 januari 
1997 was gegund aan de eiseressen, niet vervuld was om vervolgens op die grondslag de 
met de eiseressen tot stand gekomen overeenkomst te verbreken. Het voorwerp van de 
vordering was daarentegen de vraag of, ervan uitgaande dat de verweerders terecht beslist 
hadden de op 14 januari 1997 tot stand gekomen overeenkomst met de eiseressen te ver-
breken, de verweerders gerechtigd waren via een onderhandse gunning de opdracht alsnog 
toe te wijzen aan de tweede gerangschikte.

Hieruit blijkt dat het voorwerp van het beroep van de eiseressen beperkt was tot de 
rechtmatigheid van de door de verweerders georganiseerde onderhandse gunningsproce-
dure en de daaruit voortvloeiende gunningsbeslissing ten gunste van de TV Renotec - Van 
Laere.

2. Geschillen over burgerlijke rechten behoren op grond van artikel 144 van de gecoör-
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dineerde Grondwet bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de rechtbanken. Indien de vor-
dering daarentegen strekt tot de nietigverklaring van, hetzij, de akten en reglementen van 
de  onderscheiden  administratieve  overheden,  hetzij,  de  administratieve  handeling  van 
wetgevende vergaderingen of van hun organen, dan is krachtens artikel 14 van de gecoör-
dineerde wetten van 12 januari 1973 uitsluitend de Afdeling Administratie van de Raad 
van State bevoegd om van dergelijk beroep kennis te nemen.

De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en recht-
streeks voorwerp van het beroep tot nietigverklaring.

3. Uit de omschrijving van het voorwerp van het beroep tot nietigverklaring door de ei-
seressen volgt dat dit niet de vraag naar een eventuele schending van de subjectieve rech-
ten van de eiseressen door de verbreking van de op 14 januari 1997 tot stand gekomen 
overeenkomst met de verweerders betrof, doch enkel de rechtmatigheid van de door de 
verweerders na beëindiging van de overeenkomst met de eiseressen georganiseerde onder-
handse gunningsprocedure en de daaruit voortvloeiende gunning van de opdracht aan de 
tweede gerangschikte, daarbij in het midden gelaten of de verbreking van de overeen-
komst met de eiseressen al dan niet rechtmatig was. Het voorwerp van het beroep vereiste 
bijgevolg niet dat de Raad van State uitspraak zou doen over het al dan niet vervuld zijn 
van de opschortende voorwaarde in de tussen de eiseressen en de verweerders tot stand 
gekomen overeenkomst, noch dat de Raad van State de geldigheid van de beëindiging van 
de overeenkomst tussen de eiseressen en de verweerders zou onderzoeken.

De loutere verwijzing door de eiseressen naar de beëindiging van de eerder tot stand 
gekomen overeenkomst met de verweerders als feitelijke toelichting bij het middel heeft 
niet tot gevolg dat het voorwerp van het beroep van de eiseressen zich uitstrekt tot een be-
weerde schending van de uit de overeenkomst met de verweerders voortvloeiende rechten 
van de eiseressen en bijgevolg de beslechting van een contractueel geschil beoogt.

Bijgevolg heeft de Raad van State, Afdeling Administratie, de in het middel aangehaal-
de wettelijke bepalingen geschonden door te oordelen dat het werkelijke voorwerp van de 
nietigverklaring de beslechting is van een geschil over contractuele rechten waarover de 
Raad van State geen rechtsmacht heeft en vervolgens op grond hiervan het beroep van de 
eiseressen in beide samengevoegde zaken onontvankelijk te verklaren, terwijl het werke-
lijke voorwerp van het beroep integendeel beperkt was tot de rechtmatigheid van de on-
derhandse gunningsprocedure gevolgd door de gunning aan de tweede gerangschikte.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Krachtens artikel 144 van de Grondwet, behoren de geschillen over burger-

lijke rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de gewone rechtbanken.
Krachtens artikel 14 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, doet 

de Raad van State inzonderheid uitspraak over de beroepen tot nietigverklaring 
wegens  overtreding  van,  hetzij,  substantiële,  hetzij,  op  straffe  van  nietigheid 
voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen 
akten en reglementen van de onderscheiden administratieve overheden. 

Een geschil met betrekking tot een contractuele rechtsverhouding is een ge-
schil over een burgerlijk recht in de zin van artikel 144 van de Grondwet.

2. De bevoegdheid van de Raad van State wordt bepaald door het werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp van het verzoek tot nietigverklaring. 

3. Het bestreden arrest oordeelt dat:
- in de zaak A.76.675 de beslissing tot het gunnen aan de tijdelijke vereniging 
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Renotec-Van Laere uitvloeisel is van de verwikkelingen rondom het al dan niet 
vervuld zijn van de voorwaarde van de overeenkomst met de eiseressen zodat het 
enig middel in zijn beide onderdelen de Raad van State noodzaakt tot een uit-
spraak over de vraag of er al dan niet aan de gestelde opschortende voorwaarden 
is voldaan door de eiseressen die er in hun middelen van uitgaan dat er een con-
tract tot stand was gekomen dat vervolgens verbroken is;

- in de zaak A.78.336 door de dubbele toewijzing het werkelijk voorwerp van 
het  beroep de betwisting is  betreffende  de totstandkoming van het  betrokken 
contract en de daarop te betrekken opschortende voorwaarde.

De Raad van State leidt hieruit af dat de drie aangevochten beslissingen niet 
als van de bedoelde overeenkomst afsplitsbare beslissingen te beschouwen zijn. 

4. Aldus heeft de Raad van State naar recht beslist dat hij niet bevoegd is.
Het middel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.
De kosten begroot op de som van zeshonderd zesenzestig euro vijfenzestig 

cent jegens de eisende partijen en op de som van driehonderd en twee euro vijf-
enzeventig cent jegens de verwerende partijen.

27 april 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, 
advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 217

3° KAMER - 30 april 2007

OVEREENKOMST — VERBINDENDE KRACHT (NIET-UITVOERING) - 
CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID - VEROORDELING IN SOLIDUM - VERWIJLINTERESTEN - 
AANVANG

Noch artikel 1207, B.W., dat alleen in geval van hoofdelijkheid van toepassing is, noch enig  
andere wettelijke bepaling schrijven m.b.t. de verbintenis in solidum voor, in afwijking van  
artikel 1153, derde lid, B.W., dat de gevolgen van een ingebrekestelling van een partij  
ook gelden voor een andere partij. (Artt. 1153, derde lid, en 1207, B.W.)

(TEAM ESPACE ET URBANISME MARC STEVENS-WALTER WINTERBEECK e.a. T. RHODE INVEST e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0461.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 29 april 2005 op verwij-
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zing is gewezen door het Hof van Beroep te Luik ten gevolge van het arrest van 
31 oktober 2003 van het Hof.

De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 29 maart 2007 naar de 
derde kamer verwezen.

Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers stellen volgend middel voor :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1142, 1147 tot 1153, 1202 tot 1208 van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen beginsel, afgeleid met name uit artikel 50 van het Strafwetboek, volgens 

hetwelk een gemeenschappelijke fout die schade heeft aangericht, de daders ervan hoof-
delijk tot vergoeding van die schade verplicht.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest oordeelt dat "de fout van de architect (met name de eisers) niet al-

leen geleid heeft tot verhoging van zijn honorarium, maar ook tot het andere gedeelte van 
de schade, te weten de fictieve verhoging van de prijs van de opdracht met 9,5 pct., waar-
van de architect ontegenzeglijk op de hoogte was" en dat "de samenlopende fouten, die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, in hun geheel tot de schade van [de eerste ver-
weerster] hebben bijgedragen", zodat "de veroordeling van de [tweede verweerster en van 
de eisers] dus in solidum zal worden uitgesproken", en veroordeelt de eisers in solidum 
met de [tweede verweerster] om aan de eerste verweerster moratoire interest tegen de wet-
telijke rentevoet te betalen van 13 februari 1990 tot 3 december 1993 op het "bedrag dat 
betrekking heeft op de verhoging van de kost van het werk", dit is 110.213,46 euro.

Die beslissing is gegrond op de volgende redenen:
"De vordering tot veroordeling van de [tweede verweerster] in de moratoire interest te-

gen de wettelijke interestvoet is voor de eerste keer geformuleerd in een conclusie die op 
13 februari 1990 is neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nij-
vel. De moratoire interest op het bedrag van de verhoging van de kost van het werk moet 
dus vanaf dat tijdstip ingaan. De door [de eerste verweerster] voorgestelde datum van 25 
maart 1989, waarop de laatste betaling is geschied, heeft geen invloed in rechte op de da-
tum met ingang waarvan de interest is verschuldigd;

(...) 
De moratoire interest betreffende de onterecht ontvangen honoraria gaat in op 22 no-

vember 1991, datum waarop de dagvaarding tegen [de eisers] is uitgebracht en waarin [de 
eerste verweerster] de teruggave vordert van elk bedrag dat ingevolge de architectuur-
overeenkomst van 13 november 1997 is uitbetaald; deze dagvaarding geldt als ingebreke-
stelling".

Grieven
Inzake contractuele aansprakelijkheid is de moratoire interest die de vertraging in de 

betaling van een geldsom vergoedt, verschuldigd te rekenen van de dag van de aanmaning 
tot betaling, behalve ingeval de wet hem van rechtswege doet lopen (artikel 1153 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Wanneer meerdere personen hoofdelijk zijn verbonden, doet de vordering van interest 
die tegen één van de hoofdelijk aansprakelijk schuldenaren ingesteld wordt, de interest 
weliswaar ten aanzien van allen loopt (artikel 1207 van het Burgerlijk Wetboek), maar 



926 HOF VAN CASSATIE 30.4.07 - Nr. 217 

wanneer schuldenaren in solidum of in totum gehouden zijn wegens samenlopende fouten 
die in de uitvoering van onderscheiden contractuele verbintenissen begaan worden, loopt 
de interest op elke hoofdschuld ten aanzien van elke schuldenaar die voor het geheel is 
gehouden, daarentegen pas vanaf zijn ingebrekestelling (de artikelen 1134, 1142, 1146 tot 
1153 [inzonderheid laatstgenoemd] van het Burgerlijk Wetboek).

Het bestreden arrest, dat de vordering van de eerste verweerster toewijst, veroordeelt de 
eisers in solidum met de [tweede verweerster] in de moratoire interest tegen de wettelijke 
interestvoet op een bedrag van 110.213,46 euro, "bedrag dat betrekking heeft op de verho-
ging van de kost van het werk" dat de [tweede verweerster] gefactureerd heeft vanaf 13 
februari 1990, datum waarop de eerste verweerster een conclusie tegen de [tweede ver-
weerster] tot betaling van die interest heeft neergelegd. Welnu, die conclusie is neergelegd 
in het kader van een geding dat uitsluitend tussen de verweersters hangende was, aange-
zien de eisers door de eerste verweerster pas op 22 november 1991 voor een onderschei-
den geding zijn gedagvaard en de zaken pas na het vonnis van 14 november 1995 zijn ge-
voegd.

Het arrest veroordeelt de eisers, in solidum met de [tweede verweerster], bijgevolg om 
moratoire interest vanaf de uitsluitend aan laatstgenoemde gerichte ingebrekestelling te 
betalen en verleent aan de aansprakelijkheid in solidum, waartoe de eisers samen met de 
[tweede verweerster] ten aanzien van de eerste verweerster zijn gehouden, derhalve de ge-
volgen van de hoofdelijke aansprakelijkheid (schending van alle in het middel bedoelde 
wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, is de moratoire 

interest die de vertraging in de uitvoering van een verbintenis tot betaling van 
een geldsom vergoedt, verschuldigd te rekenen van de dag van de aanmaning tot 
betaling, behalve ingeval de wet hem van rechtswege doet lopen.

Het bestreden arrest veroordeelt elk van de eisers en de tweede verweerster in 
solidum om de gehele schade te vergoeden die de eerste verweerster ten gevolge 
van de fictieve verhoging van de prijs van het werk en van de honoraria van de 
architect geleden heeft.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eisers op 22 november 1991 zijn ge-
dagvaard, bepaalt dat zij op het bedrag van honderd en tien duizend tweehonderd 
dertien euro en zesenveertig eurocent ter vergoeding van "de verhoging van de 
kost van het werk" verwijlinterest verschuldigd zijn met ingang van 13 februari 
1990 en oordeelt dat "de vordering tot veroordeling van de [tweede verweerster] 
in de moratoire interest tegen de wettelijke interestvoet voor de eerste keer gefor-
muleerd is in een conclusie die op 13 februari 1990 is neergelegd op de griffie 
van de Rechtbank van Eerste Aanleg".

Het bestreden arrest, dat de gevolgen van de door de eerste aan de tweede ver-
weerster  gerichte ingebrekestelling uitbreidt  tot  de  eisers,  terwijl  noch artikel 
1207 van het Burgerlijk Wetboek, dat alleen in geval van hoofdelijkheid van toe-
passing is, noch enig andere wettelijke bepaling met betrekking tot de verbinte-
nis in solidum in enig afwijking van artikel 1153, derde lid, van het Burgerlijk 
Wetboek voorzien, schendt laatstgenoemde bepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het beslist dat de eisers met ingang 

van 13 februari 1990 de moratoire interest op het bedrag van honderd en tien 
duizend tweehonderd dertien euro en zesenveertig eurocent verschuldigd zijn, op 
13 februari  doet  ingaan, jegens hen over  de kapitalisatie van die interest  uit-
spraak doet en over de kosten uitspraak doet.

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

Houdt de kosten aan en laat de beslissing aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

30 april 2007 – 3° kamer – Voorzitter:  de h. Storck, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Oosterbosch.
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