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Nr. 287

1° KAMER - 1 juni 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — EXPLOOT - DAGVAARDING - 
VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERZUIM - NIETIGHEID - AKTE VAN VERZET - NIETIGHEID NIET 
OPGEWORPEN - GEVOLGEN

2º DAGVAARDING - VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERZUIM - NIETIGHEID - AKTE VAN VERZET 
- NIETIGHEID NIET OPGEWORPEN - GEVOLGEN

3º VERZET - DAGVAARDING - VERPLICHTE VERMELDINGEN - VERZUIM - NIETIGHEID - AKTE VAN 
VERZET - NIETIGHEID NIET OPGEWORPEN - GEVOLGEN

1º, 2° en 3° Wanneer het exploot van dagvaarding nietig is omdat het niet de dag van de  
terechtzitting vermeldt, doch deze nietigheid niet wordt ingeroepen in de akte van verzet,  
is de nietigheid gedekt en kan zij derhalve niet voor het eerst worden voorgedragen in  
een latere conclusie. (Artt. 702, 5°, en 864, eerste lid, Ger.W.)

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. ALFA AURIGAE bvba e.a.)

ARREST

(A.R. C.04.0460.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 10 mei 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 700, 702, 860, 861, 864 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest:
"Doet het bestreden vonnis van 16 juli 2003 teniet; Derhalve opnieuw oordelende:
Verklaart het exploot van dagvaarding in faillissement, betekend op 27 februari 2003 

door gerechtsdeurwaarder R.R., nietig;
Doet het verstekvonnis van 9 april 2003 teniet en trekt het faillissement in; 
Veroordeelt de Belgische Staat tot de gedingkosten, begroot:
- in hoofde van (de eerste verweerster) op:
- 196,06 euro dagvaarding en rolzetting verzetsprocedure
- 167,31 euro rechtsplegingsvergoeding eerste procedure
- 55, 76 euro uitgavenvergoeding hoger beroep
- 186,00 euro rolrecht hoger beroep
- 228,06 euro rechtsplegingsvergoeding hoger beroep
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- in hoofde van (de tweede verweerder) op:
17,10 euro kosten expeditie
122,70 euro betekeningskosten
p.m. kosten en ereloon (de tweede verweerder)",
op grond van de motieven:
"4. Het vonnis a quo stelt terecht vast dat de dagvaarding in faillissement aan (de eerste 

verweerster) werd betekend op 7 (lees 27) februari 2003 om te verschijnen voor de Recht-
bank van Koophandel te Veurne op 12 maart 2002 om 9.00 uur in plaats van 12 maart 
2003.

Er is geen betwisting over dat gerechtsdeurwaarder R. zich in dit exploot m.b.t. de da-
tum van inleidende zitting van jaartal heeft vergist.

Uit het origineel van het exploot van dagvaarding blijkt dat het afschrift niet ter hand 
werd gesteld van (de eerste verweerster) of een afgevaardigde, doch in de brievenbus on-
der gesloten omslag werd achtergelaten.

Op de inleidende zitting van 12 maart 2003 was de zaakvoerder van de gefailleerde af-
wezig. Hij verklaarde voor de eerste rechter (op verzet) en voor het hof van beroep dat hij 
niet op de hoogte was gebracht van deze zitting en naderhand op 9 april 2003 kompleet 
verrast werd door het bezoek van de curator en de rechter-commissaris die het zopas uit-
gesproken faillissement meedeelden, alsook dat hij zijn zaak onmiddellijk moest sluiten.

Inzake het (achteraf teruggevonden) afschrift van het betrokken exploot van dagvaar-
ding, verklaarde de zaakvoerder (die heel regelmatig betekeningen en dagvaardingen ont-
ving van schuldeisers) dat dit exploot - ingevolge de hierop voorkomende datum - in zijn 
administratie was geklasseerd geworden bij de stukken van 2002.

5.
Op de zitting van 12 maart 2003 werd door de Procureur des Konings verstek en vonnis 

gevorderd, hetgeen resulteerde in het verstekvonnis van 9 april 2003 waarbij (de eerste 
verweerster) failliet werd verklaard.

Volgens art. 702, 5°, Ger. W. dient het exploot van dagvaarding, op straffe van nietig-
heid, de plaats, de dag en het uur van de terechtzitting te vermelden. In het inleidende ex-
ploot was de inleidende zitting van 12 maart 2003 niet vermeld.

De vermelde datum was een onmogelijke datum (in het verleden) en dit dient gelijkge-
steld te worden met het niet vermelden van de plaats, de dag en het uur van de terechtzit-
ting.

De voorziene nietigheid is een relatieve nietigheid, gezien ze niet ressorteert onder de 
beperkende opsomming van art. 862, §1, Ger. W.

Art. 861 Ger. W. stelt dat de rechter een proceshandeling alleen dan kan nietig verkla-
ren, indien de aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de ex-
ceptie opwerpt.

Art. 867 Ger. W. stelt dat de onregelmatigheid van de vorm van een proceshandeling 
(met inbegrip van de niet-naleving van de op straffe van nietigheid voorgeschreven ter-
mijnen) of van de vermelding van een vorm, niet tot nietigheid kan leiden wanneer uit de 
gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet ermee be-
oogt, ofwel dat de niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen.

6.
In casu kan vermoed worden dat de vermelding van een verkeerde datum van verschij-

ning in het exploot van dagvaarding rechtstreeks in causaal verband staat met het verstek 
laten gaan op deze zitting. Het tegendeel wordt door (de eiser) niet aangetoond.
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Waar de zaakvoerder van (de eerste verweerster) in de eerste weken na het faillisse-
ment in de waan verkeerde dat hij in zijn administratie een bepaald exploot verkeerd had 
gelezen (wat zijn aanvankelijke verklaring aan de curator uitlegt),  is naderhand uit  de 
stukken gebleken dat de eigenlijke fout werd begaan door de gerechtsdeurwaarder.

De zaakvoerder van (de eerste verweerster) was herhaaldelijk verschenen wanneer zijn 
vennootschap voordien was opgeroepen door de kamer voor handelsonderzoeken en het 
was totaal onlogisch dat (de eerste verweerster) (die thans verzet en hoger beroep instelt) 
de kans op verdediging tegen een dagvaarding, faillietverklaring niet zou aangegrepen 
hebben.

Het normdoel van de inleidende dagvaarding, nl. dat de zaakvoerder van (de eerste ver-
weerster) op de inleidende zitting van 12 maart 2003 zou kunnen verschijnen en zijn ver-
weer laten gelden (om bv. een betalingsplan te kunnen voorstellen om faillissement te ver-
mijden) werd niet bereikt. Door een onmogelijke zittingsdatum in het verleden te vermel-
den werd het informatief doel conform art. 867 Ger. W. niet bereikt.

De belangenschade in hoofde van (de eerste verweerster) is duidelijk, vermits zij uit het 
kwestieuze exploot niet kon vernemen op welke datum zij zich ter zitting moest aanbie-
den. Een schending van de uitoefening van de rechten van verdediging wordt als belan-
genschade aanzien (Brussel, 13 februari 1990, JLMB 1990, 847).

De naderhand gevoerde verzetsprocedure dekt de nietigheid niet van de onregelmatige 
inleidende akte met belangenschade tot gevolg (cfr. Cass., 10 februari 1975, Arr. Cass. 
1975, 648).

Op het ogenblik dat (de eerste verweerster) in deze verzetsprocedure haar middelen 
heeft kunnen laten beoordelen, was ze reeds een paar maand failliet en was haar zaak ge-
sloten. Ze kreeg de mogelijkheid niet meer zich onverwijld te verdedigen tegen een vorde-
ring tot faillietverklaring op een ogenblik dat ze nog niet failliet was en nog haar bedrijf 
zelf exploiteerde. Haar belangen werden definitief geschaad door het verstekvonnis.

Het hof weerhoudt dan ook de nietigheid van het inleidend exploot, betekend op 27 fe-
bruari 2003.

Doordat het gedinginleidend stuk nietig is, dient het verstekvonnis waarbij het faillisse-
ment werd uitgesproken - ook nietig te worden verklaard".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 864, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek zijn de nietigheden die tegen 

de proceshandelingen kunnen worden ingeroepen op grond van de artikelen, 702, 860 en 
861 van hetzelfde wetboek gedekt, indien zij niet tegelijk en vóór enig ander middel wor-
den voorgedragen.

Blijkens de authentieke vermelding in het vonnis a quo op p. 2 "(bevestigde) ter zitting 
van 11 juni 2003 (...) de zaakvoerder van (de eerste verweerster) tijdig kennis te hebben 
gekregen van de inhoud van de dagvaarding, bijgevolg voor de zitting van 12 maart 2003, 
zodat in principe niets haar verhinderde voor de rechtbank te verschijnen. "waaruit volgt 
dat de eerste verweerster op het ogenblik van het inleiden van haar verzetsakte bij exploot 
van 15 mei 2003 in het bezit was van de oorspronkelijke inleidende dagvaarding van 27 
februari 2003, terwijl het bestreden arrest hetzelfde vaststelt op folio 761, weze het onder 
de precisering dat de zaakvoerder niet op de hoogte was gebracht van de zitting van 12 
maart 2003.

Evenwel in haar verzetsakte van 15 mei 2003 bracht de eerste verweerster geen nietig-
heid van de oorspronkelijke inleidende dagvaarding dd. 27 februari 2003 naar voor, maar 
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beperkte zich te stellen dat de voorwaarden van het faillissement niet voldaan waren.
Het is pas in besluiten, neergelegd op 28 mei 2003 ter griffie van de Rechtbank van 

Koophandel te Veurne door de eerste verweerster, dat zij voor het eerst opwerpt op p. 1 
"Aangezien de inleidende dagvaardingsakte behept was en is met een nietigheid aange-
zien er werd gedagvaard voor de zitting van 12 maart 2002".

Hieruit volgt dat de vermeende nietigheid van het exploot van 27 februari 2003 gedekt 
is, omdat de nietigheid niet voor enig ander verweer werd opgeworpen door eerste ver-
weerster en bijgevolg het bestreden arrest artikel 864 van het Gerechtelijk Wetboek mis-
kent, dat deze dekking instelt (schending van de artikelen 700, 702, 5°, 860, 861 en 864, 
lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek).

Derde onderdeel
(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Artikel 702, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het exploot van 

dagvaarding op straffe van nietigheid de plaats, de dag en het uur van de terecht-
zitting moet bevatten.

2. Op deze nietigheid is artikel 864, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
van toepassing.

3. Artikel 864, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de nietig-
heden die tegen de proceshandelingen kunnen worden ingeroepen, gedekt zijn 
indien zij niet tegelijk en voor enig ander middel worden voorgedragen.

4. Uit die bepalingen volgt dat de nietigheid die niet wordt ingeroepen in de 
akte van verzet, gedekt is en derhalve niet voor het eerst kan worden voorgedra-
gen in een latere conclusie.

5. Het bestreden arrest stelt vast dat de gedinginleidende akte de dag van de te-
rechtzitting niet vermeldt.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eerste ver-
weerster de nietigheid van de gedinginleidende akte ten gevolge van de niet-ver-
melding van de dag van de terechtzitting niet heeft voorgedragen in de dagvaar-
ding in verzet van 15 mei 2003, maar in die dagvaarding wel andere middelen 
heeft voorgedragen.

6. De aangevoerde nietigheid van de gedinginleidende akte ten gevolge van de 
niet-vermelding van de dag van de terechtzitting werd derhalve niet voor enig 
ander middel voorgedragen en is dan ook gedekt.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
7. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

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

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

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal.

Nr. 288

1° KAMER - 1 juni 2007

1º VERDELING - ERFRECHTELIJKE VERDELING - MEDE-ERFGENAAM - BENADELING VOOR MEER 
DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - DRAAGWIJDTE

2º VERDELING - ERFRECHTELIJKE VERDELING - MEDE-ERFGENAAM - BENADELING VOOR MEER 
DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - VOORWERP

3º VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN - 
BENADELING VOOR MEER DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - DRAAGWIJDTE

4º VERDELING DOOR BLOEDVERWANTEN IN DE OPGAANDE LIJN - 
BENADELING VOOR MEER DAN EEN VIERDE - VORDERING TOT VERNIETIGING - VOORWERP

1º en 3° De vordering tot vernietiging wegens benadeling voor meer dan een vierde van de 
verdeling door de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, waarin artikel 1079 van het  
Burgerlijk  Wetboek  voorziet,  staat  gelijk  met  de  in  de  artikelen  887 tot  892 van dat  
wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechtelijke verdeling uitgaande 
van een mede-erfgenaam die bewijst dat hij voor meer dan een vierde is benadeeld. (Artt. 
887 tot 892, en 1079, B.W.)

2° en 4° Wanneer de verdeling is gespreid over meerdere afzonderlijke  akten die  een 
geheel uitmaken en slechts één verdeling inhouden, kan de vordering tot vernietiging van 
deze verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde niet gericht worden tegen 
slechts  één van deze akten  nu de grondslag  van dergelijke  vordering  de  principiële  
gelijkheid  betreft  van  de  kavels  van  de  deelgenoten,  zodat  de  vernietiging  van  de  
verdeling alleen de gehele verdeling kan betreffen. (Artt. 887 tot 892, en 1079, B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0383.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat, enerzijds, er van uit dat:
- de partijen in de akte van verdeling van 7 februari 1972 een opleg die door de 

deelgenoten later zal bepaald worden, hebben bedongen en dat derhalve de over-
eenkomst van 27 november 1999 waarin de deelgenoten die opleg hebben be-
paald, een geheel vormt met de notariële akte van verdeling van 7 februari 1972;

- artikel 1079 juncto artikel 887, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek toela-
ten de vernietiging te vorderen wegens benadeling van meer dan een vierde van 
een verdeling en de uitoefening van die vordering strekt tot behoud van de ge-
lijkheid tussen de deelgenoten.

Het onderdeel gaat, anderzijds, ervan uit dat de voormelde artikelen van het 
Burgerlijk Wetboek toelaten alleen de overeenkomst van 27 november 1999 over 
de te betalen opleg te vernietigen wegens benadeling van meer dan een vierde.

2. Krachtens artikel 1079 van het Burgerlijk Wetboek kan de verdeling, door 
de bloedverwant in opgaande lijn gemaakt, worden betwist uit hoofde van bena-
deling voor meer dan een vierde.

Deze vordering wegens benadeling staat gelijk met de in de artikelen 887 tot 
892 van hetzelfde wetboek bepaalde vordering tot vernietiging van een erfrechte-
lijke verdeling uitgaande van een mede-erfgenaam die bewijst dat hij voor meer 
dan een vierde is benadeeld.

De grondslag van de vordering tot vernietiging wegens benadeling is de princi-
piële gelijkheid van de kavels van de deelgenoten.

Aldus kan de vernietiging van de verdeling op grond van artikel 1079 van het 
Burgerlijk Wetboek alleen de gehele verdeling betreffen.

3. Het onderdeel dat er van uitgaat dat de voormelde artikelen toelaten een 
overeenkomst van verdeling wegens benadeling van meer dan een vierde te ver-
nietigen en, hoewel de notariële akte van 7 februari 1972 en de overeenkomst 
van 27 november 1999 één geheel vormen en één akte van verdeling uitmaken, 
die artikelen toelaten slechts een deel van de overeenkomst van verdeling, met 
name in zoverre zij de opleg bepaalt, wegens dergelijke benadeling te vernieti-
gen, faalt naar recht.

Tweede, derde en vierde onderdeel
4. De onderdelen komen op tegen de uitlegging die het arrest geeft aan de akte 

van 27 november 1999, te weten als dading.
5. Nu de onderdelen enkel zijn gericht tegen de uitlegging van de overeen-

komst van 27 november 1999, volgt uit het antwoord op het eerste onderdeel dat 
zij niet kunnen worden aangenomen.
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Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 558,99 euro jegens de eisende partijen 

en op de som van 295,45 euro jegens de verwerende partij. 

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Heenen en Geinger.

Nr. 289

1° KAMER - 1 juni 2007

BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEKENTENIS - BUITENGERECHTELIJKE 
BEKENTENIS - BEGRIP

Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat tussen de 
partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat1. (Art. 1354, B.W.)

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

ARREST

(A.R. C.05.0385.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 17 maart 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
6. De grief onder randnummer 3.2 van het middel gaat ervan uit dat slechts een 

omstandig stilzwijgen dat volgt op een aanvoering in rechte door de tegenpartij 
desgevallend als een bekentenis kan worden opgevat.

Voor het aannemen van een buitengerechtelijke bekentenis is niet vereist dat 
tussen de partijen reeds een ontstane en actuele betwisting bestaat.

1 Cass., 7 maart 1991, AR 7197, nr 358, en voetnoot (1)
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De grief faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring.
Veroordeelt de eisers in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 1057,47 euro jegens de eisende partijen 

en op de som van 295,45 euro jegens de verwerende partij.

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Gryse en Geinger.

Nr. 290

1° KAMER - 1 juni 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — BURGERLIJKE 
ZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - RECHTER IN 
HANDELSZAKEN - BESTUURDER VAN VENNOOTSCHAP DIE PROCESPARTIJ IS - ONPARTIJDIGHEID - 
GEVOLG

De  enkele  omstandigheden  dat  een  rechter  in  handelszaken  in  de  rechtbank  van  
koophandel tevens bestuurder is van een vennootschap die in het geding, dat door die  
rechtbank wordt behandeld, gewikkeld is en steeds aanwezig zou zijn op terechtzittingen 
waarop zaken die deze vennootschap aanbelangen behandeld worden, kunnen noch bij  
de tegenpartij noch bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte  
onpartijdigheid van de rechters die over deze zaak uitspraak moeten doen1. (Art. 648, 2°, 
Ger.W.)

(WOLUWE CORNER PROPERTY nv T. MULTIMAS nv)

ARREST

(A.R. C.07.0209.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoekster heeft bij verzoekschrift ondertekend door advocaten de ont-

trekking gevraagd van de zaak AR C/07/59 aan de Voorzitter van de Rechtbank 
van Koophandel te Brussel wegens wettige verdenking.

Bij arrest van 11 mei 2007 heeft het Hof het verzoek niet kennelijk onontvan-
kelijk verklaard.

De Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel heeft op 24 mei 
2007 onderaan het arrest een verklaring gesteld.

De NV Multimas heeft op 31 mei 2007 een conclusie neergelegd.

1 Zie Cass., 5 okt. 2001, AR C.01.0282.F, nr 526; Cass., 24 okt. 2002, AR C.02.0499.F, nr 569.
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Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Het verzoek vraagt de onttrekking van de zaak aan de Voorzitter van de 

Rechtbank van Koophandel te Brussel.
Gelet op de aard van de procedure, een vordering in kort geding tot aanstelling 

van een deskundige, wordt hiermede bedoeld de onttrekking aan de volledige 
rechtbank van koophandel en de verwijzing naar een andere rechtbank van koop-
handel om aldaar in kort geding te worden behandeld.

2. Het verzoek wordt gebaseerd op de omstandigheden dat D.M., rechter in 
handelszaken in de Rechtbank van Koophandel te Brussel, tevens bestuurder is 
van een vennootschap die in het voormelde geding dat door die rechtbank wordt 
behandeld is gewikkeld. Hij zou steeds aanwezig zijn in de zittingszaal op de te-
rechtzittingen waarop de zaken die deze vennootschap aanbelangen behandeld 
worden.

3. Die enkele omstandigheden kunnen noch bij de eiseres noch bij derden een 
gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rech-
ters die over deze zaak uitspraak moeten doen.

4. Het verzoek moet worden verworpen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het verzoek.
Veroordeelt de verzoekster in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van nul euro.

1 juni 2007 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Cor-
nelis, Brussel, V. Sagaert, Brussel, D. Blommaert, Brussel, D. Bracke, Brussel en J.-P. 
Brusseleers, Brussel.

Nr. 291

3° KAMER - 4 juni 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN - 
PERSONEN DIE ZICH DAAROP KUNNEN BEROEPEN

Het vermoeden dat hij die de bewaring heeft over een gebrekkige zaak aansprakelijk is op 
grond van artikel 1384, eerste lid, B.W., werd ingevoerd ten gunste van de schadelijders;  
het bestaat slechts ten gunste van deze schadelijders en kan slechts door hen worden  
aangevoerd1. (Art. 1384, eerste lid, B.W.)

1 Cass., 2 sept. 1976, AC, 1977, 6; zie Cass., 26 sept. 2002, AR C.00.0444.F, nr 484.
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(WAALS GEWEST T. GEMEENTE MALMEDY)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0112.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, dat op 20 juni 2005 in laatste 

aanleg is gewezen door de Politierechtbank te Verviers.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 15 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser stelt volgend middel voor:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1384, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest stelt vast dat E.D. op 30 augustus 2002 rond 21 uur te Ligneuville, 

bij het verlaten van de rijksweg en teneinde een gemeenteweg aan zijn rechterkant in te 
slaan, met de onderkant van zijn voertuig het wegdek heeft geraakt, dat de rijbaan een 
hoogteverschil vertoonde dat te wijten was aan "een vervorming (...) van de rijksweg ter 
hoogte van de aansluiting met de gemeenteweg" die "het hoogteverschil tussen de twee 
wegen" heeft verhoogd, waaruit het afleidt dat er sprake is van een gebrek van de rijbaan - 
de rijksweg, niet de gemeenteweg - in de zin van de bedoelde bepaling, wat de aansprake-
lijkheid van de eiser in het gedrang brengt, maar dat de verweerster, al wordt de staat van 
de weg niet in vraag gesteld, een fout heeft begaan omdat zij over de veiligheid van de 
weggebruikers moet waken, wat zij niet heeft gedaan, wijst er daarenboven op dat E.D. 
geen enkele fout heeft begaan, en zegt vervolgens voor recht dat zowel de eiser, op grond 
van het gebrek van de weg die zij onder haar bewaring heeft, als de verweerster, op grond 
van de fout die zij heeft begaan, aansprakelijk zijn voor de schade van E.D. en veroordeelt 
de eiser en de verweerster in solidum tot vergoeding van E.D.

Op de door de verweerster tegen de eiser ingestelde rechtsvordering tot vrijwaring, ver-
oordeelt het bestreden vonnis de eiser om de verweerster te vrijwaren voor de helft van de 
bedragen waarvoor de veroordeling wordt uitgesproken, op de volgende gronden :

"Deze rechtsvordering is gedeeltelijk gegrond, in zoverre elk van de twee rechtsperso-
nen gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval.

Aangezien eenieder de helft van de gevolgen ervan moet dragen, is (verweersters) vor-
dering tot vrijwaring tot beloop van de helft gegrond".

Grieven
Het vermoeden van aansprakelijkheid dat door artikel 1384, eerste lid, van het Burger-

lijk Wetboek, aan de bewaarder van een gebrekkige zaak wordt opgelegd, is ingevoerd 
om een efficiëntere  bescherming te  bieden aan  de lijders  van  schade die  veroorzaakt 
wordt door zaken die men onder zijn bewaring heeft en bestaat slechts ten gunste van de 
personen die rechtstreeks schade lijden en kan dus slechts door hen worden aangevoerd.

In geval van een veroordeling in solidum, ten voordele van de schadelijder, van de be-
waarder van een gebrekkige zaak die deze schade heeft veroorzaakt, en van diegene wiens 
fout dezelfde schade mee heeft veroorzaakt, heeft laatstgenoemde niet het recht om, op de 
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rechtsvordering tot vrijwaring die hij tegen de bewaarder van de zaak instelt, de - zelfs 
maar gedeeltelijke -  veroordeling van die bewaarder te vorderen om hem te vrijwaren 
voor elke veroordeling die jegens hem wordt uitgesproken.

Het bestreden vonnis, dat vaststelt dat de schade van E.D. werd veroorzaakt door zowel 
het gebrek van de rijbaan die de eiser onder haar bewaring heeft als door de fout van de 
verweerster, kon de eiser op de door de verweerster tegen hem ingestelde rechtsvordering 
tot vrijwaring bijgevolg niet veroordelen om de verweerster tot beloop van de helft te vrij-
waren voor de veroordeling die tegen haar, in het voordeel van E.D., uitgesproken werd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het bestreden vonnis, dat oordeelt dat het ongeval te wijten is aan een gebrek 

van de rijbaan die de eiser onder zijn bewaring heeft en aan een fout van de ver-
weerster en die partijen in solidum veroordeelt tot vergoeding van de schadelij-
der, veroordeelt de eiser, wegens zijn aansprakelijkheid voor het ongeval, vervol-
gens om de verweerster tot beloop van de helft van de aan de schadelijder ver-
schuldigde sommen te vrijwaren.

Het vermoeden van aansprakelijkheid, ingevoerd door artikel 1384, eerste lid, 
van het Burgerlijk Wetboek, is ingegeven door de bekommernis om een efficiën-
tere bescherming te bieden aan de lijders van schade die veroorzaakt wordt door 
zaken die men onder zijn bewaring heeft. Het bestaat slechts ten gunste van de 
personen die rechtstreeks schade lijden en kan slechts door hen worden aange-
voerd.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg voormeld artikel door het voordeel van 
dit vermoeden van aansprakelijkheid aan de verweerster toe te kennen.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uitspraak doet over de gegrond-

heid van de door de verweerster tegen de eiser ingestelde vordering tot vrijwa-
ring en over de kosten van die partijen in hun onderlinge betrekkingen.

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 Luik.

4 juni 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caat:  mr. T'Kint.

Nr. 292

3° KAMER - 4 juni 2007

ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — HERZIENING - NIEUW FEIT - KENNIS 
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- BEGRIP

De rechter die kennisneemt van de nieuwe vordering die de rechtsvordering tot herziening  
is, moet, teneinde de voorheen berechte zaak niet te schaden, onderzoeken of de rechter  
bij wie de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, kennis had of kon hebben van  
de feiten  die  tot  staving  van de eis  tot  herziening zijn  aangevoerd1.  (Artt.  24 en  72, 
Arbeidsongevallenwet)

(FORTIS AG nv T. D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0031.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 26 september 2005 is ge-

wezen door het Arbeidshof te Bergen.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres stelt de volgende drie middelen voor :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 24 (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984 

en door de wetten van 22 december 1989 en 29 december 1990, en vóór de wijziging er-
van bij de wet van 12 augustus 2000 en bij de programmawet van 24 december 2002) en 
72 (zoals gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en bij het koninklijk besluit nr. 530 
van 31 maart 1987, en vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 
2002) van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt het beroepen 

vonnis en verklaart de eis ontvankelijk die de verweerder op grond van artikel 72 van de 
wet van 10 april 1971 heeft ingesteld tot herziening van de vergoedingen die hem zijn toe-
gekend door het verstekvonnis van 3 november 1999 van de Arbeidsrechtbank te Charle-
roi.

Het arrest grondt die beslissingen met name op de overwegingen dat "de termijn van 
herziening te dezen is ingegaan op 31 december 1999, d.w.z. te rekenen van de datum 
waarop de rechterlijke beslissing van 3 november 1999, die op 30 november 1999 is bete-
kend, gezag van gewijsde heeft verkregen (één maand na zijn betekening)", dat "dit ver-
stekvonnis hem is betekend op 30 november 1999 zodat het, bij ontstentenis van beroep 
(van de verweerder), op 31 december 1999 gezag van gewijsde heeft verkregen" en dat, 
"volgens (de eiseres), hieruit dus moet worden afgeleid dat de eis tot herziening, in zover-
re hij op dit 'nieuw' element gegrond is, niet ontvankelijk is, aangezien de termijn van her-
ziening te dezen pas is ingegaan op 31 december 1999, dus op het tijdstip dat het vonnis 

1 Zie Cass., 10 feb. 1997, AR S.96.0095.N, nr 74; art. 24, Arbeidsongevallenwet, zoals dit artikel van 
toepassing  was  vóór  de  wijziging  ervan  bij  W.  12  aug.  2000  en  art.  72,  zoals  dit  artikel  van 
toepassing was vóór de wijziging bij Programmawet 24 dec. 2002 (I).
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van 3 november 1999 in kracht van gewijsde is gegaan".
Grieven
Krachtens artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek heeft iedere eindbeslissing gezag 

van gewijsde vanaf de uitspraak, en artikel 26 van het Gerechtelijk Wetboek preciseert dat 
het gezag van het rechterlijk gewijsde blijft bestaan zolang de beslissing niet ongedaan is 
gemaakt.

Hieruit volgt dat het arrest, nu het beslist dat het verstekvonnis van 3 november 1999 
pas een maand na zijn betekening, op 31 december 1999, gezag van gewijsde heeft ver-
kregen, het wettelijk begrip gezag van gewijsde miskent (schending van de artikelen 24 en 
26 van het Gerechtelijk Wetboek) en, nu het dit begrip verwart met het wettelijk begrip 
kracht van gewijsde, zoals gedefinieerd in artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek, het dit 
laatstgenoemde wettelijk begrip miskent en bijgevolg voormeld artikel 28 schendt.

Het arrest is tegenstrijdig in zoverre het beslist dat, eensdeels, het vonnis van 3 novem-
ber 1999 gezag van gewijsde heeft verkregen op 31 december 1999 en dat, anderdeels, dit 
vonnis op deze datum in kracht van gewijsde is gegaan.

Door die tegenstrijdigheid is het arrest noch regelmatig met redenen omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van de ar-
tikelen 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek).

Die onwettigheden leiden bijgevolg tot  de onwettigheid van de beslissing op grond 
waarvan het arrest verweerders eis tot herziening ontvankelijk verklaart (schending van 
alle in het middel bedoelde bepalingen, inzonderheid van de artikelen 24 en 72 van de wet 
van 10 april 1971).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 24 (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984 

en bij de wetten van 22 december 1989 en 29 december 1990, en vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 12 augustus 2000 en bij de programmawet van 24 december 2002) en 72 
(zoals gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en bij het koninklijk besluit nr. 530 van 
31 maart 1987, en vóór de wijziging ervan bij de programmawet van 24 december 2002) 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt het beroepen 

vonnis en verklaart de eis ontvankelijk die de verweerder op grond van artikel 72 van de 
wet van 10 april 1971 heeft ingesteld tot herziening van de vergoedingen die hem zijn toe-
gekend door het verstekvonnis van 3 november 1999 van de Arbeidsrechtbank te Charle-
roi.

Het arrest wijst erop dat het element waarop de eis tot herziening was gegrond, te weten 
een uitgebreide verlamming die een ingreep had vereist op 21 december 1999, dus voor-
dat het vonnis van 3 november 1999 in kracht van gewijsde was gegaan, en grondt die be-
slissingen vervolgens op de volgende redenen :

"Een rechtsvordering die strekt tot wijziging van de graad van ongeschiktheid in het ka-
der van een eis tot herziening, is slechts ontvankelijk indien het vonnis dat de rechten van 
de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan;

Om een wijziging van de graad van ongeschiktheid te eisen voordat het vonnis dat de 
rechten van de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan, moet de ge-
troffene een rechtsmiddel (verzet of hoger beroep) tegen die beslissing aanwenden;

Eens het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, staat evenwel niets eraan in de weg 
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dat de getroffene een nieuw element aanvoert dat vóór de termijn van herziening is opge-
treden en waarvan de rechtbank in het kader van zijn beraadslaging niet heeft kunnen ken-
nisnemen;

Immers, 'het gezag van gewijsde strekt zich enkel uit tot hetgeen de rechter over een ge-
schilpunt heeft beslist en tot hetgeen, gelet op het geschil dat voor de rechter is gebracht 
en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodza-
kelijke grondslag van zijn beslissing vormt' (Cass., 5 november 1990, Pas., I, 240).

Te dezen heeft het verstekvonnis van 3 november 1999 onmogelijk rekening kunnen 
houden met het nieuwe element dat op 21 november 1999, dus na de uitspraak van dat 
vonnis, is opgetreden en de door (de verweerder) ingestelde rechtsvordering tot herziening 
moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard".

Grieven
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, met inbegrip van de deskundigenopdracht die 

aan dokter Boxus was toevertrouwd en die laatstgenoemde gelastte "te zeggen of er in de 
loop van de termijn van drie jaar, bepaald in artikel 72 van 10 april 1971 betreffende de 
eisen tot herziening van de vergoedingen, een nieuw en onvoorzienbaar element van ana-
tomische of fysiologische aard is opgetreden dat deze letsels heeft gewijzigd".

Het arrest beslist aldus dat de nieuwe elementen die optreden in de loop van de termijn 
van drie jaar van de eis tot herziening, bepaald in artikel 72 van de wet van 10 april 1971, 
deze eis kunnen staven.

Het arrest beslist daarenboven echter ook, om de in het middel weergegeven redenen, 
dat het nieuw element dat verweerders eis tot herziening staaft de verergering van zijn 
toestand is, welke een ingreep op 21 december 1999 heeft vereist, en dit element dus is 
opgetreden vóór het ingaan van de termijn bepaald in artikel 72 van de wet van 10 april 
1971.

Het arrest is tegenstrijdig in zoverre het beslist, eensdeels, met bevestiging van de door 
de eerste rechter bevolen deskundigenopdracht, dat de elementen die in de loop van de 
termijn van drie jaar zijn opgetreden, verweerders eis tot herziening staven en, anderdeels, 
dat die rechtsvordering tot herziening ontvankelijk moet worden verklaard wegens een 
nieuw element dat vóór het ingaan van de voormelde termijn van drie jaar is opgetreden.

Door die tegenstrijdigheid is het arrest noch regelmatig met redenen omkleed (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet) noch naar recht verantwoord (schending van de ar-
tikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 1971).

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 24 (zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984 

en bij de wetten van 22 december 1989 en 29 december 1990, en vóór de wijziging ervan 
bij de wet van 12 augustus 2000 en bij de programmawet van 24 december 2002) en 72 
(zoals gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en bij het koninklijk besluit nr. 530 van 
31 maart 1987, en vóór de wijziging bij de programmawet van 24 december 2002) van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt het beroepen 

vonnis en verklaart de eis ontvankelijk die de verweerder op grond van artikel 72 van de 
wet van 10 april 1971 heeft ingesteld tot herziening van de vergoedingen die hem zijn toe-
gekend door het verstekvonnis van 3 november 1999 van de Arbeidsrechtbank te Charle-
roi.

Het arrest grondt die beslissingen op de volgende vaststellingen en overwegingen:
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"I. De feiten
Toen (de verweerder) niet instemde met het consolidatieverslag van de adviserend ge-

neesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar, dat op 22 september 1998 was opgemaakt 
ten gevolge van het arbeidsongeval dat hem overkomen was terwijl hij in dienst van de 
naamloze vennootschap Randstad Interim aan het werken was, heeft de (eiseres) (de ver-
weerder) voor de Arbeidsrechtbank te Charleroi gedagvaard en heeft zij een verstekvonnis 
verkregen waarin haar aanbod 'bevredigend' werd verklaard;

Dit verstekvonnis is hem op 30 november 1999 betekend en heeft het, aangezien (de 
verweerder) hiertegen geen enkel rechtsmiddel heeft aangewend, op 31 december 1999 
gezag van rechterlijk gewijsde verkregen;

II. Voorafgaande rechtspleging
(De verweerder) heeft de (eiseres) bij dagvaarding van 30 juli 2002 voor (de) arbeids-

rechtbank gedagvaard omdat zijn toestand was verergerd sinds 5 augustus 1998, d.i. de 
datum van consolidatie die door de adviserend geneesheer van de (eiseres) was bepaald;

(De verweerder) heeft zijn eis in de loop van de procedure verduidelijkt door te precise-
ren dat deze betrekking had op een eis tot herziening van de vergoedingen die hem waren 
toegekend bij het vonnis van 3 november 1999, een eis die gegrond was op artikel 72 van 
de wet van 10 april 1971;

Met het bestreden vonnis heeft de arbeidsrechtbank de eis ontvankelijk verklaard en, al-
vorens de gegrondheid ervan te onderzoeken, dokter Boxus als geneesheer-deskundige 
aangewezen met de gebruikelijke opdracht in geval van een eis tot herziening; 

III. Aanhangigmaking van de zaak bij het (arbeids)hof
De (eiseres) stelt hoger beroep tegen dit vonnis in, op grond dat die eis tot herziening, 

die gegrond is op een uitgebreide verlamming die zich rond de elleboogzenuw ontwikkeld 
heeft en een ingreep (neurolyse) heeft vereist, welke op 21 december 1999 is uitgevoerd 
door dokter Nubourgh, niet ontvankelijk was omdat zij gegrond was op een 'nieuw' gege-
ven dat was opgetreden voordat het vonnis van 3 november 1999 in kracht van gewijsde 
was gegaan, d.i. te rekenen van 31 december 1999;

Zij vordert bijgevolg de wijziging van het beroepen vonnis en vraagt het (arbeids)hof 
om de oorspronkelijke rechtsvordering niet-ontvankelijk of, op zijn minst, ongegrond te 
verklaren;

(De verweerder) erkent dat dit door de eerste rechter in aanmerking genomen element 
inderdaad is opgetreden vóór het ingaan van de termijn van herziening, maar dat er tijdens 
de termijn van herziening niettemin andere elementen zijn opgetreden waarnaar de eerste 
rechter verwezen heeft (ingrepen op 5 december 2000 en op 8 januari 2001) en die door 
het onderzoek van professor Godaux van 3 juni 2000 en door de verslagen van dokter 
Despontin van 19 februari 2002 en 19 juni 2003 aan het licht zijn gebracht;

Hij vordert bijgevolg de bevestiging van het beroepen vonnis;
IV. Het recht- Discussie
1. De eis tot herziening moet ingediend worden binnen de termijn van drie jaar, bepaald 

bij artikel 72 van de wet van 10 april 1971, die ingaat:
- te rekenen van de datum van het ongeval, indien de getroffene zonder blijvende ar-

beidsongeschiktheid genezen is en zijn tijdelijke arbeidsongeschiktheid niet meer dan ze-
ven dagen bedraagt;

- te rekenen van de kennisgeving van de genezing zonder blijvende arbeidsongeschikt-
heid, indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid meer dan zeven dagen bedraagt;

- vanaf de goedkeuring van het akkoord door het Arbeidsongevallenfonds, indien de 
grondslag voor de regeling van de blijvende arbeidsongeschiktheid tussen de getroffene 
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en de arbeidsongevallenverzekeraar is  overeengekomen en dit akkoord is goedgekeurd 
door het Arbeidsongevallenfonds;

- te rekenen van de datum waarop de rechterlijke beslissing die de datum van consoli-
datie en de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bepaalt, in kracht van gewijsde is 
gegaan, in geval van een gerechtelijke procedure;

Te dezen is de termijn van herziening ingegaan op 31 december 1999, d.w.z. te rekenen 
van de datum waarop de rechterlijke beslissing van 3 november 1999, die betekend werd 
op 30 november 1999, in gezag van gewijsde is gegaan (één maand na zijn betekening);

Aangezien de rechtsvordering tot herziening is ingesteld op 30 juli 2002, is de termijn 
van drie jaar van artikel 72 van de wet van 10 maart 1971 nageleefd;

2. Uit het onderzoek van het dossier van de partijen volgt dat (verweerders) eis tot her-
ziening met name gegrond is op een ingreep van dokter Nubourgh, vereist ten gevolge 
van de verergering van (verweerders) gezondheidstoestand, d.i. een feit dat plaatsgevon-
den heeft voordat de rechterlijke beslissing van 3 november 1999 in gezag van gewijsde is 
gegaan;

Deze vergeefse ingreep van 21 december 1999 (derde neurolyse) vormt volgens (de 
verweerder) een van de nieuwe elementen waarop zijn eis is gegrond;

Volgens (de eiseres) is dit nieuwe element opgetreden op een tijdstip dat er tegen het 
vonnis van 3 november 1999 nog steeds een rechtsmiddel (verzet of hoger beroep) kon 
worden ingesteld;

Bijgevolg kan het (arbeids)hof met dit element geen rekening houden, aangezien enkel 
elementen van verergering die na het ingaan van de termijn van herziening zijn opgetre-
den, in aanmerking kunnen worden genomen;

Volgens (de eiseres) moet hieruit dus worden afgeleid dat de eis tot herziening, in zo-
verre hij op dit 'nieuw' element gegrond is, niet ontvankelijk is, aangezien de termijn van 
herziening te dezen pas is ingegaan op 31 december 1999, dus op het tijdstip dat het von-
nis van 3 november 1999 in kracht van gewijsde is gegaan;

3. Een rechtsvordering die strekt tot wijziging van de graad van ongeschiktheid in het 
kader van een eis tot herziening, is slechts ontvankelijk indien het vonnis dat de rechten 
van de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan;

Om een wijziging van de graad van ongeschiktheid te eisen voordat het vonnis, dat de 
rechten van de getroffene vastgesteld heeft, in kracht van gewijsde is gegaan, moet de ge-
troffene een rechtsmiddel (verzet of hoger beroep) tegen die beslissing aanwenden;

Eens het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, staat evenwel niets eraan in de weg 
dat de getroffene een nieuw element aanvoert dat vóór de termijn van herziening is opge-
treden en waarvan de rechtbank in het kader van zijn beraadslaging niet heeft kunnen ken-
nisnemen;

Immers, 'het gezag van gewijsde strekt zich enkel uit tot hetgeen de rechter over een ge-
schilpunt heeft beslist en tot hetgeen, gelet op het geschil dat voor de rechter is gebracht 
en waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, zij het impliciet, de noodza-
kelijke grondslag van zijn beslissing vormt' (Cass., 5 november 1990, Pas., I, 240).

Te dezen heeft het verstekvonnis van 3 november 1999 onmogelijk rekening kunnen 
houden met het nieuw element dat is opgetreden op 21 november 1999, dus na de uit-
spraak van dat vonnis, en de door (de verweerder) ingestelde rechtsvordering tot herzie-
ning moet bijgevolg ontvankelijk worden verklaard".

Grieven
De eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het verlies 

van arbeidsgeschiktheid van de getroffene, moet krachtens artikel 72 van de wet van 10 
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april 1971 worden ingesteld binnen de drie jaar die volgen op de datum van de in artikel 
24 bedoelde beslissing.

Daarenboven kan een dergelijke eis alleen worden ingesteld op grond van nieuwe feiten 
die op de datum van de in voormeld artikel 24 bedoelde beslissing niet gekend waren.

Dit is een beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan (artikel 24, tweede lid in fine, 
van de wet van 10 april 1971), hetgeen enkel geschiedt door de betekening van het vonnis 
en bij ontstentenis van hoger beroep.

De voorwaarden waaraan cumulatief moet worden voldaan om de herziening van de 
graad van blijvende ongeschiktheid te verkrijgen, zijn bijgevolg dat de wijziging van de 
fysieke toestand van de getroffene ten gevolge van het ongeval binnen de driejarige ter-
mijn van herziening moet zijn opgetreden en dat een rechtsvordering tot herziening bin-
nen diezelfde termijn moet zijn ingesteld.

Het arrest stelt vast dat de driejarige termijn van herziening op 31 december 1999 is in-
gegaan en dat, derhalve, "aangezien de rechtsvordering tot herziening is ingesteld op 30 
juli 2002, de termijn van artikel 72 van de wet van 10 maart 1971 is nageleefd".

Het arrest erkent evenwel dat het nieuwe element dat op 21 november (lees : december) 
1999 is opgetreden, in aanmerking kon worden genomen om de eis tot herziening van de 
bij het vonnis van 3 november 1999 vastgestelde graad van ongeschiktheid te staven, op 
grond dat het vonnis onmogelijk rekening heeft kunnen houden met het nieuwe element 
dat na de uitspraak ervan is opgetreden.

Die overweging verantwoordt het arrest niet naar recht.
Een nieuw element dat volgens de vaststellingen van het arrest is opgetreden op 31 de-

cember 1999, datum waarop de bij artikel 72 voorgeschreven termijn van drie jaar is inge-
gaan, kon immers niet als een nieuw feit worden aangemerkt, aangezien het op de datum 
van de beslissing, bedoeld in artikel 24 van de wet van 10 april 1971, niet gekend was of 
niet gekend kon zijn.

De verweerder moest vóór 31 december 1999 tegen het vonnis van 3 november 1999 
hoger beroep instellen om de herziening van de bij dit vonnis vastgestelde graad van on-
geschiktheid te verkrijgen.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de artikelen 24 en 72 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het arrest verklaart verweerders eis tot herziening van de vergoedingen ont-

vankelijk, welke hem ten gevolge van een arbeidsongeval waren toegekend door 
het vonnis van 3 november 1999, dat hem op 30 december 1999 is betekend en 
waartegen hij geen rechtsmiddel heeft aangewend, terwijl hij tot staving van die 
eis een feit aanvoert dat op 21 december 1999 heeft plaatsgevonden.

Derde middel
Hoewel, krachtens de artikelen 24 en 72 van de Arbeidsongevallenwet, de ter-

mijn van drie jaar waarbinnen de rechtsvordering tot herziening van de vergoe-
dingen, gegrond op een wijziging van het verlies van arbeidsgeschiktheid van de 
getroffene door de gevolgen van het ongeval, begint te lopen te rekenen van de 
dag waarop het vonnis dat vastgesteld heeft dat de arbeidsongeschiktheid blij-
vend was geworden, in kracht van gewijsde is gegaan, volgt hieruit niet dat al-
leen feiten die na het ingaan van die termijn hebben plaatsgevonden, tot staving 
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van die vordering kunnen worden aangevoerd.
De rechter die kennisneemt van de nieuwe vordering die de rechtsvordering tot 

herziening is, moet, teneinde de voorheen berechte zaak niet te schaden, onder-
zoeken of de rechter bij wie de oorspronkelijke vordering aanhangig is gemaakt, 
kennis had of kon hebben van de feiten die tot staving van de eis tot herziening 
zijn aangevoerd.

Het arrest, dat oordeelt dat "het (...)vonnis van 3 november 1999 onmogelijk 
rekening heeft  kunnen houden met het  nieuwe element dat op 21 (december) 
1999, dus na de uitspraak van dat vonnis, is opgetreden", verantwoordt zijn be-
slissing om verweerders eis tot herziening ontvankelijk te verklaren naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Eerste middel
De door het middel aangeklaagde tegenstrijdigheid, die de uitlegging van de 

artikelen 24, 26 en 28 van het Gerechtelijk Wetboek veronderstelt, is vreemd aan 
artikel 149 van de Grondwet.

Voor het overige blijkt uit de gronden van het arrest dat het arrest de aanvang 
van de termijn van de rechtsvordering tot herziening bepaalt door de datum van 
betekening van het oorspronkelijke vonnis na te gaan en het gezag van gewijsde 
van dat vonnis, dat het arbeidshof moet eerbiedigen, beoordeelt door het tijdstip 
in aanmerking te nemen waarop die beslissing is gewezen, zodat de verwarring 
tussen het gezag van gewijsde en de kracht van gewijsde, geen weerslag heeft op 
de wettigheid van zijn beslissing volgens welke de eis tot herziening ontvanke-
lijk is.

De vermeende schending van de artikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 
1971, ten slotte, is uitsluitend afgeleid uit de vergeefs aangevoerde schending 
van de andere, in het middel bedoelde bepalingen.

Het middel is niet ontvankelijk.
Tweede middel
Het arrest is niet tegenstrijdig wanneer het, eensdeels, verweerders rechtsvor-

dering tot herziening ontvankelijk verklaart, in zoverre deze "met name gegrond 
is op een" heelkundige "ingreep" die werd uitgevoerd voordat de termijn waar-
binnen die rechtsvordering ingesteld moest worden, is ingegaan en, anderdeels, 
de onderzoeksmaatregel bevestigt die de eerste rechter bevolen had teneinde te 
onderzoeken of er in de loop van die termijn "een nieuw en onvoorzienbaar ele-
ment van anatomische of fysiologische aard (was) opgetreden dat (de) letsels 
(had) gewijzigd".

De aangevoerde schending van de artikelen 24 en 72 van de wet van 10 april 
1971 is, voor het overige, geheel afgeleid uit de door het middel vergeefs gevoer-
de tegenstrijdigheid.

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

4 juni 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten:  mrs. Simont en Draps

Nr. 293

3° KAMER - 4 juni 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
RECHTSPLEGING - VERJARING - TERMIJN - AANVANG - VERENIGING VAN GEMEENTEN - 
VERGOEDINGEN - BETALING - RECHTSVORDERING - BETWISTE ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING 
- BEGRIP

2º ARBEIDSONGEVAL — RECHTSPLEGING — VERJARING - TERMIJN - AANVANG 
- OVERHEIDSPERSONEEL - VERENIGING VAN GEMEENTEN - VERGOEDINGEN - BETALING - 
RECHTSVORDERING - BETWISTE ADMINISTRATIEVE RECHTSHANDELING - BEGRIP

1º en 2° De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel  20,  
eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, bepaalde verjaring doet ingaan, is  
niet uitsluitend de beslissing van de overheid die bedoeld wordt in artikel 10, K.B. 13 juli  
1970, betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van 
provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van 
gemeenten, voor arbeidsongevallen, maar kan, indien de vordering tot betaling van de  
vergoedingen vóór het nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 
8 en 9 van datzelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn1.  (Art. 
20, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; Artt. 8, 9 en 10, K.B. 13 juli 
1970)

(L. T. Intercommunale d'incendie de Liège et environs – Service régional d'incendie,  burgerlijke vennootschap in de vorm 
van een cvba )

ARREST (vertaling)

(A.R. S.06.0082.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, dat op 28 maart 2006 is gewezen 

door het Arbeidshof te Luik.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 4, §§1, eerste lid, 2, derde lid, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967 be-

treffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongeval-
len op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector;

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.293.
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- de artikelen 3, 1°, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de 
schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, 
agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappe-
lijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en dien-
sten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van le-
ning, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk;

- het artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek;
-  het  algemeen  rechtsbeginsel,  beschikkingsbeginsel  genaamd,  volgens  hetwelk  de 

rechter het voorwerp van de vordering niet ambtshalve mag wijzigen, zoals vastgelegd in 
de artikelen 702, 3°, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissing
Het arrest verklaart het hoger beroep ontvankelijk maar ongegrond, bevestigt het beroe-

pen vonnis en verklaart de oorspronkelijke vordering van de eiser bijgevolg niet-gegrond 
want laattijdig, op de daarin vermelde redenen en op grond van de redenen van het beroe-
pen vonnis,  die  thans als  volledig weergegeven worden beschouwd, en met  name op 
grond van de volgende redenen :

"1. Artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, zoals gewijzigd bij artikel 7 van de 
wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (in werking 
getreden op 1 augustus 1997), bepaalt dat de rechtsvorderingen tot betaling van vergoe-
dingen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar te rekenen van de dag 
waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht;

2. Hetzelfde artikel 20, tweede lid, bepaalt dat de verjaringen die gelden voor de in het 
voorgaande lid bedoelde vorderingen gestuit of geschorst worden op dezelfde wijze en op 
dezelfde gronden als bepaald door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wet-
geving op de beroepsziekten;

3. Artikel 8 van de wet van 20 mei 1997 bepaalt dat artikel 7 van toepassing is op de ar-
beidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van het werk en op de beroepsziek-
ten die zijn aangegeven voor de datum van inwerkingtreding van deze wet en waarover 
nog geen gerechtelijke beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan;

4. Het arbeidsongeval is te dezen wel degelijk aangegeven vóór 1 augustus 1997 en 
hierover is klaarblijkelijk nog geen rechterlijke beslissing genomen die in kracht van ge-
wijsde is gegaan;

5. Artikel 8 onderwerpt de terugwerkende kracht die het aan het nieuwe artikel 20, eer-
ste lid, van de wet van 3 juli 1967 verleent, niet aan de voorwaarde dat het ongeval het 
voorwerp moet hebben uitgemaakt van een rechtsvordering die is ingesteld vóór te zijn 
verjaard met toepassing van voormeld artikel 20, eerste lid, zoals het daarvoor was gesteld 
[...];

6. Bijgevolg moet het nieuwe artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 op deze zaak wor-
den toegepast;

7. De memorie van toelichting van de wet van 20 mei 1997 verstaat onder 'betwiste ad-
ministratieve rechtshandeling' elke beslissing die door de werkgever of de administratieve 
gezondheidsdienst in de loop van de administratieve procedure genomen wordt (Gedr. St., 
Kamer, 1995-1996, nr. 277/1; cf. Arbrb. Luik, 27 oktober 2003, H. t/ Waals Gewest & 
Belgische Staat, A.R. nr. 6.860/01; Jean Jacqmain, 'La prescription de l'action en réparati-
on d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dans le secteur public', Soc. 
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Kr., 1998, 417);
8. Te dezen heeft de administratieve gezondheidsdienst [de eiser] op 23 maart 1993 me-

degedeeld dat zijn letsels geconsolideerd waren zonder gedeeltelijke blijvende arbeidson-
geschiktheid  en  is  de  vordering  verjaard,  aangezien  de  gedinginleidende  dagvaarding 
slechts op 25 februari 2005, dus buiten de termijn van drie jaar, is betekend en er geen en-
kele verjaringsstuitende akte is aangevoerd of aangetoond;

9. [De verweerster] onderstreept terecht dat zij niet begrijpt waarom [de eiser] verwijst 
naar de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schade-
vergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten ..., voor 
arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, die voorzien in 
een procedure tot het verkrijgen van een beslissing over de vergoeding, terwijl de vraag 
die te dezen beantwoord moet worden, niet is wie bevoegd was om een dergelijke beslis-
sing over de consolidatie van het arbeidsongeval te nemen, maar welke administratieve 
akte voldoende is om de bij artikel 20 van de wet van 7 (lees : 3) juli 1967 bepaalde ter-
mijn te doen ingaan;

10. Het hoger beroep is bijgevolg niet gegrond en het beroepen vonnis moet bevestigd 
worden".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 1 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schade-

vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en 
voor beroepsziekten in de overheidssector, wordt de bij deze wet vastgestelde regeling 
voor het herstel van schade ten gevolge van arbeidsongevallen, ongevallen op de weg naar 
en van het werk en ten gevolge van beroepsziekten door de Koning, bij in Ministerraad 
overlegd besluit, onder de voorwaarden en binnen de perken die Hij bepaalt, toepasselijk 
verklaard op de leden van het vast, stagedoend, tijdelijk, hulppersoneel of het personeel 
dat in dienst wordt genomen door een arbeidsovereenkomst, die behoren tot de in dat arti-
kel opgesomde besturen.

Artikel 4 van dezelfde wet bepaalt, in zijn eerste paragraaf, de regels voor de vaststel-
ling van de rente wegens arbeidsongeschiktheid. Het derde lid van de tweede paragraaf 
van dat artikel 4 bepaalt dat de Koning, onverminderd artikel 19, de wijze vaststelt waar-
op de arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.

Artikel 19 van deze wet bepaalt dat alle geschillen met betrekking tot de toepassing van 
deze wet,  ook die over de vaststelling van het  percentage van blijvende arbeidsonge-
schiktheid, verwezen worden naar de rechterlijke overheid die bevoegd is om kennis te 
nemen van de vorderingen met betrekking tot de vergoedingen, waarin de wetgeving inza-
ke herstel van schade uit arbeidsongevallen of uit beroepsziekten voorziet. Artikel 579, 
1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de arbeidsrechtbank kennisneemt van de 
vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortkomende uit arbeidsongevallen, 
uit ongevallen op de weg naar en van het werk en uit beroepsziekten.

Het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van 
sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van ge-
meenten,  verenigingen  van gemeenten,  openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn, 
diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het Col-
lege van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse 
Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk, genomen ter uitvoering van de wet van 3 juli  
1967, regelt de te volgen procedure voor elk ongeval dat als een arbeidsongeval of als een 
ongeval op de weg naar en van het werk kan worden aangemerkt.
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De aldus vastgelegde administratieve procedure voorziet in de aangifte van het ongeval 
(eerste afdeling, artikelen 6 en 7), het geneeskundig onderzoek (tweede afdeling, artikelen 
8 en 8bis), het administratief onderzoek van het dossier (derde afdeling, artikel 9), de be-
slissing omtrent de betaling van een rente (vierde afdeling, artikel 10) en de eventuele her-
ziening van de beslissing (vijfde afdeling, artikelen 11 tot 17).

Luidens artikel 8 van dit koninklijk besluit oordeelt de geneeskundige dienst met be-
trekking tot het geneeskundig onderzoek of er een oorzakelijk verband bestaat tussen het 
ongeval en de letsels. Hij bepaalt overeenkomstig de voorschriften van het door de Soci-
aal-Medische Rijksdienst toegepast reglement betreffende de arbeidsongevallen, het per-
centage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van het fysiologisch letsel dat door 
het ongeval werd veroorzaakt (eerste lid). Hij maakt aan de overheid zijn oordeel over het 
oorzakelijk verband tussen het ongeval en de letsels, zomede zijn met redenen omklede 
beslissing omtrent de vaststelling van het percentage van de blijvende invaliditeit bekend.

De geneeskundige dienst onderzoekt het dossier dus in zijn medische aspecten, wat uit-
mondt in een oordeel of een advies dat aan de bevoegde overheid voorgelegd moet wor-
den.

Luidens artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit, gaat de overheid, met betrekking tot 
het administratief onderzoek van het dossier, na of de voorwaarden tot toekenning van de 
vergoedingen vervuld zijn. In bevestigend geval onderzoekt zij de bestanddelen van de 
overkomen schade en oordeelt zij of er aanleiding bestaat het percentage van de blijvende 
invaliditeit, vastgesteld door de geneeskundige dienst, te verhogen (eerste lid). Indien het 
ongeval een blijvende invaliditeit tot gevolg heeft gehad, stelt de overheid bij een ter post 
aangetekende brief, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden de betaling van een 
rente voor. Dat voorstel moet melding maken van de bezoldiging, welke als grondslag 
dient voor de berekening van de rente, de aard van het letsel, de verminderde arbeidsge-
schiktheid en de datum van de consolidatie (tweede lid). Indien het ongeval geen blijven-
de invaliditeit  tot  gevolg heeft gehad, deelt de overheid bij een ter post aangetekende 
brief, het resultaat van haar onderzoek, waarbij geen enkele verminderde arbeidsgeschikt-
heid is vastgesteld, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden, voor akkoordbevin-
ding mede (derde lid).

Die overheid zal dus, zonder door het advies van de geneeskundige dienst gebonden te 
zijn, een beslissing nemen over het bestaan van een arbeidsongeval (of van een ongeval 
op de weg naar en van het werk) dat aanleiding geeft tot vergoeding, over de eventuele 
blijvende invaliditeit en over het bedrag van de basisbezoldiging. Die administratieve be-
slissing zal ter goedkeuring aan het slachtoffer voorgesteld worden.

Artikel 10 van het koninklijk besluit bepaalt dat wanneer het slachtoffer of zijn recht-
verkrijgenden met het voorstel, bedoeld in artikel 9, instemmen, het voorstel integraal op-
genomen wordt in een beslissing van de overheid, dat aan de getroffene of aan zijn recht-
verkrijgenden bij een ter post aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

De eiser betoogde, zonder dienaangaande te worden tegengesproken, dat de in artikel 
10 van dat koninklijk besluit bedoelde kennisgevingsbrief hem nooit was toegezonden en 
dat de door hem "betwiste administratieve rechtshandeling" bijgevolg nog niet bestond, 
aangezien [de verweerster] de in dat artikel bepaalde "beslissing" niet had genomen.

De eiser betoogde dat hij bij de arbeidsrechtbank een rechtsvordering heeft ingesteld 
die er hoofdzakelijk toe strekte "voor recht te doen zeggen dat de gevolgen van eisers ar-
beidsongeval op geen enkel tijdstip door de overheid zijn geconsolideerd" en dat hij het 
advies van de administratieve gezondheidsdienst niet betwistte maar de overheid verweet 
geen administratieve rechtshandeling te hebben gesteld.

De eiser preciseerde dat hij bijgevolg verplicht was de arbeidsgerechten overeenkom-
stig artikel 19 van de wet van 3 juli 1967 te vragen een beslissing te nemen over zijn 
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graad van blijvende invaliditeit en over de hem toekomende rente.
In deze omstandigheden heeft het arrest, op grond van de hiervoor vermelde redenen en 

van de redenen van de eerste rechter, niet wettig kunnen besluiten dat artikel 20 van de 
wet van 3 juli 1967 te dezen toegepast moest worden, aangezien dit artikel betrekking 
heeft op de rechtsvordering tot betaling van vergoedingen na kennisgeving van de betwis-
te rechtshandeling.

Het arrest schendt aldus
- de artikelen 1, 4, §§1, eerste lid, en 2, derde lid, 19 en 20 van de wet van 3 juli 1967; 
- de artikelen 3, 1°, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970;
- artikel 579, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
Voor zover het arrest wettig heeft kunnen oordelen dat de rechtsvordering van de eiser, 

in tegenstelling tot wat het eerste onderdeel van het middel aanvoert, als een rechtsvorde-
ring tot betaling van vergoedingen in de zin van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 aan-
gemerkt moest worden, heeft het evenmin wettig kunnen beslissen dat de rechtsvordering 
van de eiser verjaard was.

Luidens artikel 1 van de wet van 3 juli 1967, wordt de bij deze wet vastgestelde rege-
ling door de Koning, bij in Ministerraad overlegd besluit, onder de voorwaarden en bin-
nen de perken die Hij bepaalt, toepasselijk verklaard op de leden van het vast, stagedoend, 
tijdelijk, hulppersoneel of het personeel dat in dienst wordt genomen door een arbeids-
overeenkomst, die tot de in dat artikel opgesomde besturen behoren.

Artikel 4 van dezelfde wet bepaalt, in zijn eerste paragraaf, de regels voor de vaststel-
ling van de rente wegens arbeidsongeschiktheid. Het derde lid van de tweede paragraaf 
van dat artikel 4 bepaalt dat de Koning, onverminderd artikel 19, de wijze vaststelt waar-
op de arbeidsongeschiktheid wordt bepaald.

Artikel 3, 1°, van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, genomen ter uitvoering van de 
wet van 3 juli 1967, bepaalt dat, voor de toepassing van dit besluit, onder "de overheid" de 
overheid wordt verstaan die op het tijdstip van het ongeval het personeelslid in dienst had.

Artikelen 6 tot 17 van dat koninklijk besluit regelen de te volgen administratieve proce-
dure voor elk ongeval dat als een arbeidsongeval of als een ongeval op de weg naar en 
van het werk kan worden aangemerkt.

De aldus vastgestelde administratieve procedure voorziet in de aangifte van het ongeval 
(eerste afdeling, artikelen 6 en 7), het geneeskundig onderzoek (tweede afdeling, artikelen 
8 en 8bis), het administratief onderzoek van het dossier (derde afdeling, artikel 9), de be-
slissing omtrent de betaling van een rente (vierde afdeling, artikel 10) en de eventuele her-
ziening van de beslissing (vijfde afdeling, artikelen 11 tot 17).

Luidens artikel 8 van dit koninklijk besluit, dat betrekking heeft op het geneeskundig 
onderzoek, oordeelt de geneeskundige dienst of er een oorzakelijk verband bestaat tussen 
het ongeval en de letsels. Hij bepaalt overeenkomstig de voorschriften van het door de So-
ciaal-Medische  Rijksdienst  toegepast  reglement  betreffende  de  arbeidsongevallen,  het 
percentage van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van het fysiologisch letsel dat 
door het ongeval werd veroorzaakt (eerste lid). Hij maakt aan de overheid zijn oordeel 
over het oorzakelijk verband tussen het ongeval en de letsels, zomede zijn met redenen 
omklede beslissing omtrent de vaststelling van het percentage van de blijvende invaliditeit 
bekend.

De geneeskundige dienst onderzoekt het dossier dus in zijn medische aspecten, wat uit-
mondt in een beoordeling of een advies dat aan de bevoegde overheid voorgelegd moet 
worden.
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Luidens artikel 9 van hetzelfde koninklijk besluit, gaat de overheid, met betrekking tot 
het administratief onderzoek van het dossier, na of de voorwaarden tot toekenning van de 
vergoedingen vervuld zijn. In bevestigend geval onderzoekt zij de bestanddelen van de 
overkomen schade en oordeelt zij of er aanleiding bestaat het percentage van de blijvende 
invaliditeit, vastgesteld door de geneeskundige dienst, te verhogen (eerste lid). Indien het 
ongeval een blijvende invaliditeit tot gevolg heeft gehad, stelt de overheid bij een ter post 
aangetekende brief, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden de betaling van een 
rente voor. Dat voorstel moet melding maken van de bezoldiging, welke als grondslag 
dient voor de berekening van de rente, de aard van het letsel, de verminderde arbeidsge-
schiktheid en de datum van de consolidatie (tweede lid). Indien het ongeval geen blijven-
de invaliditeit  tot  gevolg heeft gehad, deelt de overheid bij een ter post aangetekende 
brief, het resultaat van haar onderzoek, waarbij geen enkele verminderde arbeidsgeschikt-
heid is vastgesteld, aan het slachtoffer of aan diens rechthebbenden, voor akkoordbevin-
ding mede (derde lid).

Die overheid zal dus, zonder door het advies van de geneeskundige dienst gebonden te 
zijn, een beslissing nemen over het bestaan van een arbeidsongeval (of van een ongeval 
op de weg naar en van het werk) dat recht geeft op vergoeding, over de eventuele blijven-
de invaliditeit en over het bedrag van de basisbezoldiging. Die administratieve beslissing 
zal ter goedkeuring aan het slachtoffer voorgesteld worden.

Artikel 10 van het koninklijk besluit bepaalt dat wanneer het slachtoffer of zijn recht-
verkrijgenden met het voorstel, bedoeld in artikel 9, instemmen, het voorstel integraal op-
genomen wordt in een beslissing van de overheid, die aan de getroffene of aan zijn recht-
verkrijgenden bij een ter post aangetekende brief ter kennis wordt gebracht.

Het voorstel  dat door de administratieve gezondheidsdienst geformuleerd wordt,  dat 
aan het slachtoffer van het ongeval ter kennis wordt gebracht en dat betrekking heeft op 
de datum van de consolidatie en het mogelijk bestaan van een invaliditeit of van een blij-
vende arbeidsongeschiktheid, kan dus niet "de betwiste administratieve rechtshandeling" 
zijn in de zin van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967.

Het arrest heeft bijgevolg niet wettig kunnen beslissen dat, aangezien de administratie-
ve gezondheidsdienst de eiser op 23 maart 1993 heeft medegedeeld dat zijn letsels op 10 
maart 1993, zonder blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit, geconsolideerd waren, 
en de gedinginleidende dagvaarding pas op 25 februari 2005 werd betekend, de vordering 
verjaard was.

Het arrest schendt aldus 
- de artikelen 1, 4, §§1, eerste lid, 2, derde lid, en 20 van de wet van 3 juli 1967;
- de artikelen 3, 1°, 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970.
Derde onderdeel
Voor zover het arrest wettig heeft kunnen beslissen - quod non - dat, in tegenstelling tot 

wat het eerste onderdeel van het middel betoogt, de rechtsvordering van de eiser als een 
rechtsvordering tot betaling van vergoedingen in de zin van artikel 20 van de wet van 3 
juli 1967 aangemerkt moest worden, en dat, in tegenstelling tot wat het tweede onderdeel 
van het middel betoogt, de kennisgeving van het voorstel van de administratieve gezond-
heidsdienst in de zin van artikel 8 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970, een betwiste 
administratieve rechtshandeling in de zin van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 kan 
opleveren, heeft het niet wettig kunnen beslissen dat de rechtsvordering van de eiser ver-
jaard was.

Krachtens het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, mag de rechter 
het voorwerp van de rechtsvordering niet ambtshalve wijzigen. De artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek verbieden de rechter de bewijskracht van de akten te 
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miskennen door aan een akte een uitlegging te geven die volstrekt onverenigbaar is met de 
bewoordingen en de draagwijdte ervan.

De eiser betoogde voor het arbeidshof, in zijn verzoekschrift van hoger beroep en in 
zijn conclusie, dat hij niet het advies van de administratieve gezondheidsdienst betwistte, 
maar wel het feit dat er geen enkele behoorlijke beslissing was genomen.

De eiser betoogde dat hij bij de arbeidsrechtbank een rechtsvordering had ingesteld die 
er hoofdzakelijk toe strekte "voor recht te doen zeggen dat de gevolgen van eisers arbeids-
ongeval nooit door de overheid zijn geconsolideerd" en dat hij het advies van de admini-
stratieve gezondheidsdienst niet betwistte maar de administratieve overheid verweet geen 
administratieve rechtshandeling te hebben gesteld. Het voorwerp van zijn vordering be-
stond er dus in de graad van blijvende invaliditeit te doen bepalen met het oog op de beta-
ling van de vergoedingen.

Het arrest, nu het oordeelt dat de rechtsvordering die de eiser op 25 februari 2005 heeft 
ingesteld, verjaard is omdat die rechtsvordering de administratieve rechtshandeling be-
twist die gevormd wordt door de kennisgeving van het voorstel van de administratieve ge-
zondheidsdienst op 23 maart 1993, geeft aan het verzoekschrift in hoger beroep een uit-
legging die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en schendt de artikelen 1319, 
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek. Het arrest miskent aldus op zijn minst het alge-
meen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, volgens hetwelk de rechter het voor-
werp van de vordering niet ambtshalve mag wijzigen, zoals dit algemeen rechtsbeginsel is 
vastgelegd in de artikelen 702, 3°, 807 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van 

of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, bepaalt dat de 
vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een 
termijn van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve 
rechtshandeling ter kennis werd gebracht.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser, voor de 
feitenrechter, de betaling heeft gevorderd van de rente die hem ten gevolge van 
het arbeidsongeval waarvan hij op 3 februari 1993 het slachtoffer is geworden, 
zou zijn verschuldigd krachtens de artikelen 3, 1°, b), en 4 van dezelfde wet.

Het arrest, dat de verjaring van die rechtsvordering onderzoekt in het licht van 
artikel 20, eerste lid, van die wet, schendt die bepaling niet, evenmin als enig an-
dere wettelijke bepaling die in dat onderdeel bedoeld wordt.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Zoals in antwoord op het eerste onderdeel van het middel is gezegd, begint de 

in artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 bepaalde verjaring te lopen te 
rekenen van de datum waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter 
kennis wordt gebracht.

Uit geen enkele wettelijke bepaling waarvan dit onderdeel de schending aan-
voert, kan worden afgeleid dat het slachtoffer van een arbeidsongeval dat gere-
geld wordt door de wet van 3 juli 1967, alvorens bij de arbeidsrechtbank een 
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rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen aanhangig te maken, zou moe-
ten wachten tot de overheid de beslissing heeft genomen die bedoeld wordt in ar-
tikel 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoe-
ding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglo-
meraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en verenigingen voor 
maatschappelijk  welzijn,  diensten  van  het  College  van  de  Vlaamse Gemeen-
schapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschapscom-
missie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongeval-
len op de weg naar en van het werk.

De administratieve rechtshandeling waarvan de kennisgeving de in artikel 20, 
eerste lid, bepaalde verjaring doet ingaan, is niet uitsluitend de beslissing van de 
overheid die bedoeld wordt in artikel 10 van het koninklijk besluit van 13 juli 
1970 maar kan, indien de vordering tot betaling van de vergoedingen vóór het 
nemen van die beslissing ingesteld wordt, ook het in de artikelen 8 en 9 van dat-
zelfde besluit bedoelde voorstel van de geneeskundige dienst zijn.

Het onderdeel, dat het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Derde onderdeel
Het arrest stelt vast dat de administratieve gezondheidsdienst de eiser op 23 

maart 1993 zijn voorstel heeft medegedeeld met zijn oordeel dat het ongeval 
geen blijvende invaliditeit heeft veroorzaakt.

Aangezien uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, zoals 
dit onderdeel vermeldt, de rechtsvordering van de eiser ertoe strekte de graad van 
blijvende invaliditeit voor recht te doen bepalen met het oog op de betaling van 
de vergoedingen, geeft het arrest aan het verzoekschrift in hoger beroep en aan 
de conclusie van de eiser die in dit onderdeel bedoeld worden, geen uitlegging 
die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan en wijzigt het niet het voorwerp 
van zijn vordering door de rechtshandeling die op 23 maart 1993 door de admini-
stratieve gezondheidsdienst aan de eiser ter kennis is gebracht, als de administra-
tieve rechtshandeling aan te merken die de verjaring van zijn rechtsvordering tot 
betaling van de vergoedingen doet ingaan.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt de verweerster in 

de kosten.

4 juni 2007 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal – Advo-
caten:  mrs. Geinger en Van Eeckhoutte.
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Nr. 294

2° KAMER - 5 juni 2007

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID 
- VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - GEEN VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES - 
VORDERING INGELEID NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - 
VERPLICHT VOORAFGAAND EENSLUIDEND ADVIES - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 
VAN DE GRONDWET

Artikel 198bis Stedenbouwdecreet, dat bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot het  
eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel  
149, §1, en artikel 153, pas in werking treden nadat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid  
is  opgericht  en  het  huishoudelijke  reglement  is  goedgekeurd  en  dat  de  rechter 
ingediende vorderingen voor inbreuken, (die dateren van vóór 1 mei 2000 maar) die nog 
niet  voor  eensluidend  advies  werden  voorgelegd  aan  de  Hoge  Raad  voor  het  
Herstelbeleid, alsnog kan voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge Raad voor  
het Herstelbeleid, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet1.

(V. e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.0543.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 10 maart 2006.
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, één middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
1. Bij arrest van 5 september 2006 heeft het Hof, in antwoord op het aange-

voerde middel,  geoordeeld dat  artikel  149,  §1,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999 niet toepasselijk was op de herstelvorderingen van de stedenbouwkundige 
inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen die vóór de inwer-
kingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid werden ingediend, en dat 
krachtens de overgangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 de 
rechter in dit geval niet verplicht was het eensluidend advies van de Hoge Raad 

1 Arbitragehof nr 71/2007, 26 april 2007, http://www.arbitrage.be. Het Hof oordeelde in het arrest 
van 5 sept. 2006, AR P.06.0543.N, nr.388, waarbij de prejudiciële vraag werd gesteld die in het arrest 
nr 71/2007 van het Arbitragehof wordt beantwoord, dat in de context van de vernietiging van de 
bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet door het arrest nr 14/2005 
van  het  Arbitragehof,  deze  bevoegdheid  van  de  rechter  eveneens  geldt  voor  de  ingediende 
herstelvorderingen voor inbreuken vanaf 1 mei 2000. Dit betekent dat het Hof van oordeel is dat de 
gelijkluidende bewoordingen "vóór 1 mei 2000" ook in het artikel 198bis Stedenbouwdecreet moeten 
worden weggelaten: het is over deze interpretatie van artikel 198bis Stedenbouwdecreet door het Hof 
van Cassatie dat het Arbitragehof uitspraak doet in zijn arrest nr 71/2007. Zie ook Cass., 5 juni 2007, 
AR P.06.1012.N, nr.295 en AR P.06.1327.N, nr.296. 
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in te winnen vooraleer het herstel te kunnen bevelen. 
Voorts werd aan het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag gesteld over de 

in het middel opgeworpen discriminatie betreffende artikel 198bis Stedenbouw-
decreet 1999. 

Bij  arrest  nr.71/2007 van 26 april  2007 heeft  het  Grondwettelijk  Hof deze 
vraag beantwoord. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Middel
2. De eisers voeren aan dat artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 de artike-

len 10 en 11 Grondwet schendt. 
3. Bij arrest nr.71/2007 van 26 april 2007 zegt het Grondwettelijk Hof voor 

recht: 
“Artikel 198bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 hou-

dende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11  
van het decreet van 4 juni 2003, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet  
niet”. 

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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 de cassatieberoepen. 
Veroordeelt de eisers in de kosten. 

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Maes.

Nr. 295

2° KAMER - 5 juni 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VERPLICHT EENSLUIDEND ADVIES - BASISREGEL VAN ARTIKEL 149, §1, 
STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
VERSCHIL IN TOEPASSINGSGEBIED

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VERPLICHTEND EENSLUIDEND ADVIES - BASISREGEL VAN ARTIKEL 149, §1, 
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STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
CRITERIUM VAN ONDERSCHEID VOOR DE TOEPASSING - DATUM VAN INDIENING VAN DE 
HERSTELVORDERING DOOR HET BEVOEGDE BESTUUR

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - ARREST NR 14/2005 VAN 19 JANUARI 2005 VAN HET 
ARBITRAGEHOF - VERNIETIGING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 149, §1 
STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
GEVOLG

1º  Artikel  198bis  Stedenbouwdecreet,  dat  geldt  als  overgangsbepaling  voor  de  
herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooraleer de Hoge  
Raad  voor  het  Herstelbeleid,  bij  gebrek  aan  oprichting  en  goedkeuring  van  zijn  
huishoudelijk  reglement,  advies kan verlenen,  beoogt  een andere rechtstoestand dan 
artikel 149, §1, eerste lid van dit decreet, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na  
het vernietigingsarrest nr 14/2005 van het Arbitragehof, de herstelvordering beoogt die 
na de oprichting van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en de goedkeuring van haar 
huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. 

2º Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechter vóór of na de 
inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar de datum van indiening  
van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na deze inwerkingtreding vormt het  
criterium  van  onderscheid  voor  de  toepassing  van  hetzij  artikel  149,  §1,  eerste  lid,  
Stedenbouwdecreet, hetzij de overgangsbepaling van artikel 198bis van dit decreet. 

3º  Artikel  198bis,  tweede lid,  Stedenbouwdecreet  bepaalt  dat de rechter  de ingediende 
herstelvorderingen voor inbreuken die dateren van vóór 1 mei 2000 en die nog niet voor  
eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, alsnog 
aan deze Raad "kan" voorleggen voor eensluidend advies, maar in de context van de 
vernietiging  van  de  bewoordingen  "vóór  1  mei  2000"  in  artikel  149,  §1,  
Stedenbouwdecreet  door  het  arrest  nr  14/2005  van  het  Arbitragehof,  geldt  deze  
bevoegdheid  van  de  rechter  eveneens  voor  de  ingediende  herstelvorderingen  voor 
inbreuken vanaf  1 mei  2000; uit  die bepalingen volgt evenwel  niet  dat de rechter  de 
ingediende herstelvorderingen die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd  
aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid,  alsnog voor eensluidend advies aan deze 
Raad moet voorleggen1.

(M. T. GEMEENTE BEERSE e.a.)

ARREST

(A.R. P.06.1012.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 31 mei 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass., 5 sept. 2006, AR P.06.0534.N, nr.388; 5 juni 2007, AR P.06.1327.N, nr.296. 
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Beoordeling
Middel
1. De eiser voert aan dat na het vernietigingsarrest nr. 14/2005 van 19 januari 

2005 van het Grondwettelijk Hof en de inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 waarbij het huishoudelijk reglement 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is goedgekeurd, krachtens de artikelen 
149, §1, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 voor elke herstelvordering het voor-
afgaand eensluidend advies van deze instelling is vereist, zodat de appelrechters 
die het herstel in de oorspronkelijke toestand bevelen zonder voorafgaand dit ad-
vies in te winnen, voormelde wetsbepalingen schenden.

2. Sedert het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
"indien deze inbreuken dateren van [] is voorafgaand eensluidend advies van de  
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist".

3. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. 

Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter de 
ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 maar 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid. 

4. Artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 geldt als overgangsbepaling voor 
de herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooral-
eer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeu-
ring van zijn huishoudelijk reglement, advies kan verlenen. 

Het beoogt bijgevolg een andere rechtstoestand dan artikel 149, §1, eerste lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na het 
vernietigingsarrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, de herstelvordering 
beoogt die  na de oprichting van de Hoge Raad voor het  Herstelbeleid en de 
goedkeuring van haar huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. 

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank 
vóór of na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar 
de datum van indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na 
deze inwerkingtreding vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing 
van hetzij artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de over-
gangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999.

5. De vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de woorden "vóór 1 mei 
2000", die alleen betrekking hebben op het tijdstip van de telastleggingen en niet 
op de datum van het instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat 
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artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt op de herstel-
vorderingen die werden ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Zolang de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet is opgericht en zijn huishou-
delijk reglement niet is goedgekeurd, rijst de vraag op welke wijze het bevoegde 
bestuur het advies van deze raad zou kunnen inwinnen vooraleer de herstelvorde-
ring in te stellen. 

Precies  om die  reden  bepaalt  artikel  198bis,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999, dat de bepalingen van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 met be-
trekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid tot 
zolang niet toepasselijk zijn. 

6. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter 
de ingediende vorderingen voor inbreuken,  die  dateren van vóór 1  mei 2000 
maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. In de context van de vernietiging van de be-
woordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 door 
het arrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, geldt deze bevoegdheid van 
de rechter eveneens voor de ingediende herstelvorderingen voor inbreuken vanaf 
1 mei 2000.

7. Uit die bepalingen volgt evenwel niet dat de rechter de ingediende vorderin-
gen die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog voor eensluidend advies "moet" voorleggen aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. Verbist, De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 296

2° KAMER - 5 juni 2007

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - ARREST NR 14/2005 VAN 19 JANUARI 2005 VAN HET 
ARBITRAGEHOF - VERNIETIGING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 149, §1 
STEDENBOUWDECREET - GEVOLG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HOGE RAAD VOOR HET 
HERSTELBELEID - VORDERING INGELEID VÓÓR DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE RAAD VOOR 
HET HERSTELBELEID - BEOORDELING DOOR DE RECHTER NA DE INWERKINGTREDING VAN DE HOGE 
RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - ARREST NR 14/2005 VAN 19 JANUARI 2005 VAN HET 
ARBITRAGEHOF - VERNIETIGING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 149, §1 
STEDENBOUWDECREET - OVERGANGSREGELING VAN ARTIKEL 198BIS, STEDENBOUWDECREET - 
WEGLATING VAN DE BEWOORDINGEN "VÓÓR 1 MEI 2000" IN ARTIKEL 198BIS, TWEEDE LID, 
STEDENBOUWDECREET - GEVOLG

1º De vernietiging door het Arbitragehof van de woorden "vóór 1 mei  2000",  die alleen 
betrekking  hebben op het  tijdstip  van  de telastlegging  en niet  op  de  datum van het  
instellen  van  de  herstelvordering,  heeft  niet  tot  gevolg  dat  artikel  149,  §1, 
Stedenbouwdecreet  ook  toepasselijk  wordt  op  de  herstelvorderingen  die  werden 
ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering  
van 16 december 2005 tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge  
Raad voor het Herstelbeleid. 

2º  Het weglaten van de bewoordingen "vóór 1 mei  2000" in  artikel  198bis,  tweede lid,  
ingevolge  de  vernietiging  van  de  gelijkluidende  bewoordingen  in  artikel  149,  §1,  
Stedenbouwdecreet  door  het  arrest  nr  14/2005  van  het  Arbitragehof,  heeft  enkel  
betrekking  op  de  datum  van  de  inbreuken  en  verandert  verder  niets  aan  de  
overgangsregeling van artikel 198bis, tweede lid, dat de rechter toelaat vrij te oordelen 
omtrent het alsnog voor eensluidend advies voorleggen van de ingediende vordering aan 
de  Hoge  Raad  voor  het  Herstelbeleid,  telkens  wanneer  het  bestuur  de  ingediende  
herstelvordering  niet  kon  voorleggen  aan  deze  Raad  omdat  deze  toen  nog  niet  
functioneerde; die weglating heeft wel tot gevolg dat deze vrije appreciatie voortaan geldt  
voor alle inbreuken, ook deze gepleegd vanaf 1 mei 20001.

(V.)

ARREST

(A.R. P.06.1327.N)

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

Gent, correctionele kamer, van 8 september 2006.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres voert geen middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 5 sept. 2006, AR P.06.0543.N, nr.294; 5 juni 2007, AR P.06.1012.N, nr.295. 



Nr. 296 - 5.6.07 HOF VAN CASSATIE 1207 

Middel
Eerste onderdeel
1. De eiser 1 voert aan dat na het vernietigingsarrest nr. 14/2005 van 19 januari 

2005 van het Grondwettelijk Hof en de inwerkingtreding van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 16 december 2005 waarbij het huishoudelijk reglement 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is goedgekeurd, krachtens de artikelen 
149, §1, en 198bis Stedenbouwdecreet 1999 voor elke herstelvordering het voor-
afgaand eensluidend advies van deze instelling is vereist, zodat de appelrechters 
die het herstel in de oorspronkelijke toestand bevelen zonder voorafgaand dit ad-
vies in te winnen, voormelde wetsbepalingen schenden.

2. Sedert het arrest nr. 14/2005 van 19 januari 2005 van het Arbitragehof be-
paalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat de verschillende 
herstelmaatregelen door de rechtbank worden bevolen op vordering van de ste-
denbouwkundig inspecteur of van het college van burgemeester en schepenen, en 
"indien deze inbreuken dateren van [] is voorafgaand eensluidend advies van de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist".

3. Luidens artikel 198bis, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999 treden de bepa-
lingen met betrekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid, zoals bedoeld in artikel 149, §1, en artikel 153, pas in werking na-
dat de Hoge Raad voor het Herstelbeleid is opgericht en het huishoudelijke re-
glement is goedgekeurd. 

Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter de 
ingediende vorderingen voor inbreuken, die dateren van vóór 1 mei 2000 maar 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de Hoge 
Raad voor het Herstelbeleid. 

4. Artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 geldt als overgangsbepaling voor 
de herstelvordering die door het bevoegde bestuur wordt ingediend nog vooral-
eer de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, bij gebrek aan oprichting en goedkeu-
ring van zijn huishoudelijk reglement, advies kan verlenen. 

Het beoogt bijgevolg een andere rechtstoestand dan artikel 149, §1, eerste lid, 
Stedenbouwdecreet 1999, dat zowel in zijn versie vóór als in zijn versie na het 
vernietigingsarrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, de herstelvordering 
beoogt die  na de oprichting van de Hoge Raad voor het  Herstelbeleid en de 
goedkeuring van haar huishoudelijk reglement door het bestuur wordt ingediend. 

Niet het tijdstip van de beoordeling van de herstelvordering door de rechtbank 
vóór of na de inwerkingtreding van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, maar 
de datum van indiening van deze herstelvordering door het bestuur vóór of na 
deze inwerkingtreding vormt het criterium van onderscheid voor de toepassing 
van hetzij artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999, hetzij de over-
gangsbepaling van artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999.

5. De vernietiging door het Grondwettelijk Hof van de woorden "vóór 1 mei 
2000", die alleen betrekking hebben op het tijdstip van de telastleggingen en niet 
op de datum van het instellen van de herstelvordering, heeft niet tot gevolg dat 
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artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 ook toepasselijk wordt op de herstel-
vorderingen die werden ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 16 december 2005 tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
6. Het onderdeel voert aan dat artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999, gelezen 

in de context van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999, na het vernietigings-
arrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof, de rechter, die vaststelt dat aan de 
ingestelde herstelvordering geen eensluidend advies van de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid is gehecht, van het inwinnen van dit advies niet vrijstelt maar hem 
verplicht dit ontbrekend advies vooralsnog in te winnen. 

Het Grondwettelijk Hof heeft immers met betrekking tot de datum van 1 mei 
2000 aangegeven dat, indien de decreetgever het nodig acht om, met het oog op 
de coherentie van het herstelbeleid, de herstelvordering te laten voorafgaan door 
een eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid, niet in te zien 
is waarom dit voor bepaalde inbreuken zou gelden en niet voor andere. Meer be-
paald - aldus het onderdeel - blijkt niet in welk opzicht voor de inbreuken waar-
van de herstelvordering aanhangig werd gemaakt bij de strafrechter vóór de in-
werkingtreding van de bepalingen met betrekking tot de Hoge Raad voor het 
Herstelbeleid maar waaromtrent de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan bij 
de inwerkingtreding van deze bepalingen, een mindere behoefte aan een coherent 
herstelbeleid zou bestaan dan voor de inbreuken waaromtrent de herstelvordering 
pas wordt ingeleid na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot 
de Hoge Raad voor het Herstelbeleid.

7. Zolang de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet is opgericht en zijn huis-
houdelijk reglement niet is goedgekeurd, rijst de vraag op welke wijze het be-
voegde bestuur het advies van deze raad zou kunnen inwinnen vooraleer de her-
stelvordering in te stellen.

Precies  om die  reden  bepaalt  artikel  198bis,  eerste  lid,  Stedenbouwdecreet 
1999, dat de bepalingen van artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 met be-
trekking tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid tot 
zolang niet toepasselijk zijn. 

8. Artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 bepaalt dat de rechter 
de ingediende vorderingen voor inbreuken, die  dateren van vóór 1 mei  2000 
maar die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad 
voor het Herstelbeleid, alsnog "kan" voorleggen voor eensluidend advies aan de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

9. De vernietiging van de bewoordingen "vóór 1 mei 2000" in artikel 149, §1, 
Stedenbouwdecreet door het arrest nr. 14/2005 van het Grondwettelijk Hof heeft 
enkel betrekking op de datum van de inbreuken. Het weglaten van de gelijklui-
dende bewoordingen "voor 1 mei 2000" in artikel 198bis, tweede lid, betreft al-
dus eveneens enkel de datum van de inbreuken. Het verandert verder niets aan de 
overgangsregeling van artikel 198bis, tweede lid, Stedenbouwdecreet 1999 dat 
de rechter toelaat vrij te oordelen telkens wanneer het bestuur de ingediende her-
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stelvordering niet kon voorleggen aan de Hoge Raad voor het Herstelbeleid om-
dat deze toen nog niet functioneerde. Die weglating heeft wel tot gevolg dat deze 
vrije appreciatie voortaan geldt voor alle inbreuken, ook deze gepleegd vanaf 1 
mei 2000. 

10. Uit die bepalingen volgt dus niet dat de rechter de ingediende vorderingen 
die nog niet voor eensluidend advies werden voorgelegd aan de Hoge Raad voor 
het  Herstelbeleid,  alsnog  voor  eensluidend  advies  "moet"  voorleggen  aan  de 
Hoge Raad voor het Herstelbeleid. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Prejudiciële vraag
11. Met toepassing van artikel 26, §2, van de Bijzondere Wet van 6 januari 

1989 op het Arbitragehof verzoekt de eiser de volgende prejudiciële vraag te 
stellen aan het Grondwettelijk Hof:

"Schendt artikel 198bis van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organi-
satie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11 van het decreet 
van 4 juni 2003 en samen gelezen met artikel 149, §1 van datzelfde decreet, de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet doordat eruit volgt dat voor herstelvorderin-
gen die werden ingeleid vóór de inwerkingtreding van de bepalingen met betrek-
king tot het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid waar-
over de rechter pas na de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot 
het eensluidend advies uitspraak doet, de verplichting van het voorafgaand eens-
luidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid niet van toepassing is, 
terwijl deze beslissing wel geldt voor herstelvorderingen die werden ingeleid na 
de inwerkingtreding van de bepalingen met betrekking tot het eensluidend advies 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid en deze verplichting krachtens artikel 
149, §1 van datzelfde decreet een algemene draagwijdte heeft?"

Bij arrest nr. 71/2007 van 26 april 2007 zegt het Arbitragehof voor recht:
"Artikel 198bis van het decreet van het Vlaamse Gewest van 18 mei 1999 hou-

dende de organisatie van de ruimtelijke ordening, zoals ingevoegd bij artikel 11 
van het decreet van 4 juni 2003, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
niet".

Het middel faalt naar recht. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. Verbist.

Nr. 297
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2° KAMER - 5 juni 2007

1º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - GEVANGENISSTRAF VAN ÉÉN MAAND - DUUR

2º STRAF — VRIJHEIDSSTRAFFEN - GEVANGENISSTRAF VAN ÉÉN JAAR - DUUR

1º en 2° Uit artikel 25, derde lid, Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand  
gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf  
maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van een  
gevangenisstraf van één jaar dat 365 dagen telt1.

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

ARREST

(A.R. P.07.0121.N)

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

correctionele kamer, van 5 december 2006.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1.  Uit  artikel  25,  derde lid,  Strafwetboek,  dat  bepaalt  dat  de duur van een 

maand gevangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf 
van twaalf maanden 360 dagen bedraagt.

Deze duur is aldus niet gelijk aan de duur van een gevangenisstraf van één 
jaar. 

2. Het bestreden arrest veroordeelt de verweerder met toepassing van artikel 
65, eerste lid, Strafwetboek, wegens de vermengde telastleggingen A, B.1, B.2, 
C.1, C.2, D.1, F.3, G.3, I.1, I.2, J.1, K en L tot een hoofdgevangenisstraf van 
twaalf maanden, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende drie jaar, en een 
geldboete van duizend euro, te verhogen met 45 opdeciemen, waarvan negen-
honderd euro met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende drie jaar. 

3. Evenwel blijft overeenkomstig de artikelen 2bis, §§1 en 4, a), Drugwet en 
80,  derde lid,  Strafwetboek, de zwaarste  telastlegging,  zijnde de verkoop,  te-
koopstelling of aflevering van cannabis met de omstandigheid dat het misdrijf 
gepleegd werd ten aanzien van een kind dat geen volle twaalf jaar oud is (telast-
legging A), ook na de toepassing van verzachtende omstandigheden nog steeds 
strafbaar met gevangenisstraf van ten minste één jaar.

Het middel, dat enkel gericht is tegen de straftoemeting, maar niet de schuldig-
verklaring betreft, is gegrond.
1 Cass.,  23  sept.  1901,  Pas.,  1901,  I,  361;  15  okt.  1986,  AR  5354,  nr  91;  9  okt.  2001,  AR 
P.00.0026.N, nr 535. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de schuldigverklaring
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,
Vernietigt het bestreden arrest, alleen wat de uitgesproken straffen betreft.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal.

Nr. 298

2° KAMER - 5 juni 2007

1º JACHT - JACHTDECREET - ARTIKEL 2, 3 EN 19, EERSTE EN TWEEDE LID, JACHTDECREET - 
DOEL - DRAAGWIJDTE - TOEPASSINGSGEBIED

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — BELANG - VERSCHILLENDE MISDRIJVEN 
- EEN ENKELE STRAF - MIDDEL ENKEL GERICHT TEGEN SOMMIGE VAN DIE MISDRIJVEN - KEUZE VAN 
DE STRAF EN DE STRAFMAAT GESTEUND OP ALLE BEWEZENVERKLAARDE MISDRIJVEN - 
ONTVANKELIJKHEID

3º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - EENHEID VAN OPZET - VEROORDELING TOT ÉÉN ENKELE STRAF VOOR DE VERMENGDE 
FEITEN - ONWETTIGE SCHULDIGVERKLARING VOOR SOMMIGE MISDRIJVEN - BEPERKTE VERNIETIGING 
- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING VAN DE SCHULDIGVERKLARING - VERNIETIGING VAN DE STRAF

4º CASSATIE — VERNIETIGING. OMVANG — STRAFZAKEN — 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING — BEKLAAGDE - VERSCHILLENDE 
MISDRIJVEN - ONWETTIGE SCHULDIGVERKLARING VOOR SOMMIGE MISDRIJVEN - WETTIGE 
SCHULDIGVERKLARING VOOR ANDERE MISDRIJVEN - BESLISSING OP DE BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING GESTEUND OP HET NIET VERNIETIGD GEDEELTE VAN DE SCHULDIGVERKLARING - 
GEVOLG

1º Gelezen in de context van de artikelen 2 en 3 Jachtdecreet, beogen de bepalingen van 
artikel 19, eerste en tweede lid, van dit decreet een eerlijke jacht op het wild door het  
verbieden en bestraffen van alle middelen die niet tot de gedulde jachtpraktijken kunnen 
worden gerekend; zij willen het abnormale doden of vangen van wild, dit zijn de dieren 
behorend tot de categorieën vermeld in artikel 3 van dit decreet, voorkomen1. 

1 ULRIX,  L.,  A.P.R.,  Jacht, p.  67, nr 185. Deze commentaar heeft betrekking op artikel 8 van de 
Jachtwet  van  1882,  die  gelijkaardige  bepalingen  inhield  als  artikel  19,  eerste  en  tweede  lid, 
Jachtdecreet. 
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2º  Wanneer  één  enkele  straf  is  uitgesproken  wegens  verschillende  misdrijven,  is  het  
middel, dat enkel gericht is tegen sommige van die misdrijven, ontvankelijk, hoewel de  
uitgesproken straf  naar recht  verantwoord  blijft  door  het  bewezen verklaren  van een  
ander  misdrijf,  indien  uit  de  redenen  van  de  bestreden  beslissing  blijkt  dat  bij  de  
vaststelling van die straf alle feiten in aanmerking zijn genomen2. (Artt. 411 en 414, Sv.)

3º en 4° Wanneer één enkele straf uitgesproken is wegens verschillende misdrijven, heeft  
de onterechte schuldigverklaring voor sommige van die misdrijven, enkel de vernietiging  
van dat onterechte gedeelte van de schuldigverklaring en van de straf voor het geheel  
van  de  misdrijven  tot  gevolg,  maar  niet  de  vernietiging  van  de  beslissing  op  de 
civielrechtelijke  vordering  die  gesteund  is  op  de  andere  misdrijven,  waarvoor  de 
schuldigverklaring niet door enige onwettigheid is aangetast, en die aldus niet het gevolg  
is van de onterechte schuldigverklaring3.

(D. T. H.)

ARREST

(A.R. P.07.0245.N)

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

correctionele kamer, van 17 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, acht middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepaling
- artikelen 2, 3 en 19, eerste en tweede lid, Jachtdecreet.
1. De eiser wordt schuldig bevonden aan, onder meer, "C. te eniger tijd netten, 

strikken, stroppen, lokaas, giftige stoffen of enig ander tuig geschikt om jaagbaar 
wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te vergemakke-
lijken, bij zich te hebben gehouden (artikel 19.2°lid Jachtdecreet) met name het 
product Temic", alsook "D. te eniger tijd gebruik te hebben gemaakt van netten, 
strikken,  stroppen, lokaas,  giftige stoffen of  van enig ander  tuig geschikt  om 
jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of doden van dat wild te ver-
gemakkelijken (artikel 19.1°lid Jachtdecreet)." 

2. Artikel 19, eerste en tweede lid, Jachtdecreet bepaalt: "Het is te allen tijde 
verboden op straffe van een geldboete van honderd tot tweehonderd frank en van 
een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand, gebruik te maken van netten, 
strikken, stroppen, lokaas,  giftige stoffen en van enig ander tuig geschikt  om 
jaagbaar wild te vangen, te doden of om het vangen of het doden van dat wild te 
vergemakkelijken. 

2 Cass., 17 juni 1992, AR 9660, nr 543.
3 Zie Cass., volt. zitt., 8 feb. 2000, AR nr 98, met concl. van eerste advocaat-generaal dU JARDIN; 30 
mei 2000, AR P.98.0405.N, nr 329. 
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Het vervoer en het bij zich houden van de voormelde tuigen worden gestraft 
met een geldboete van honderd frank tot tweehonderd frank". 

3. Gelezen in de context van de artikelen 2 en 3 Jachtdecreet, beogen deze be-
palingen een eerlijke jacht op het wild door het verbieden en bestraffen van alle 
middelen die niet tot gedulde jachtpraktijken kunnen worden gerekend. Zij wil-
len het abnormale doden of vangen van wild, dit zijn de dieren behorend tot de 
categorieën vermeld in artikel 3 Jachtdecreet, voorkomen.

4. Met overneming van de redenen van het beroepen vonnis oordelen de appel-
rechters: "als jager meende [de eiser] belang te hebben bij het vergiftigen van 
honden en katten die het wild opjaagden of opschrikten (...). Het is bijzonder cy-
nisch dat de [eiser] zijn jachtgebied - waar hij uiteindelijk wild via de jacht be-
oogde te kunnen doden - wil beschermen door het anoniem en ongecontroleerd 
vergiftigen van honden van nietsvermoedende wandelaars."

5. De appelrechters stellen aldus niet vast dat de aan de eiser verweten hande-
lingen gericht waren tegen dieren die behoren tot één der categorieën in de zin 
van artikel 3 Jachtdecreet, en verantwoorden hun beslissing voor de telastleggin-
gen C en D niet naar recht. 

(...)
Overige middelen
8. De middelen van de eiser kunnen niet leiden tot een ruimere cassatie of tot 

een cassatie zonder verwijzing en behoeven geen antwoord. 
Omvang van de vernietiging
9. De appelrechters spreken één enkele straf uit voor alle tegen de eiser bewe-

zen verklaarde feiten, bij de bepaling van de strafmaat uitdrukkelijk erop wij-
zend: "alleszins heeft de [eiser] aangetoond ook als jager een gevaar te beteke-
nen". 

10. De onterechte schuldigverklaring van de eiser aan de telastleggingen C en 
D heeft aldus de vernietiging tot gevolg van de straf voor het geheel der telast-
leggingen.

11. Wat de schuldigverklaring van de overige telastleggingen betreft die door 
de appelrechters bewezen zijn verklaard, werden de substantiële of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven  rechtsvormen in  acht  genomen en is  de  beslissing 
overeenkomstig de wet gewezen.

De vernietiging van de beslissing over de schuldigverklaring van de telastleg-
gingen C en D en over de straf heeft niet de vernietiging tot gevolg van de beslis-
sing op de civielrechtelijke vordering van de verweerder, die niet het gevolg er-
van is.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de eiser schuldig verklaart aan de 

telastleggingen C en D en in zoverre het uitspraak doet over het geheel van de 
straf. 

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

Veroordeelt de eiser tot de helft van de kosten. Laat de overige kosten ten laste 
van de Staat. 

Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. J. Haentjens, Dendermonde..

Nr. 299

2° KAMER - 5 juni 2007

STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING 
VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELVORDERING - HERSTELVORDERING VAN DE 
STEDENBOUWKUNDIGE INSPECTEUR EN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN - 
BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - GEEN BEOORDELING VAN DE OPPORTUNITEIT VAN DERGELIJKE 
HERSTELVORDERING - BESTAANBAARHEID MET DE ARTIKELEN 10 EN 11 VAN DE GRONDWET

Artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet schendt niet de artikelen 10 en 11 van de Grondwet,  
gelezen in samenhang met artikel 6.1 E.V.R.M. en artikel 144 van de Grondwet, doordat  
het  de  rechter  niet  toestaat  de  opportuniteit  van  de  herstelvordering  van  de 
stedenbouwkundige  inspecteur  en  het  college  van  burgemeester  en  schepenen  te 
beoordelen1.

(J.)

ARREST

(A.R. P.07.0254.N)

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

sel, correctionele kamer, van 24 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Vierde middel

1 Arbitragehof nr 152/2002, 15 okt. 2002, B.S. 13 nov. 2002, 51.041. Een dergelijke beoordeling van 
de opportuniteit van de herstelvordering is, krachtens artikel 150 Stedenbouwdecreet, wel mogelijk 
indien  de  herstelvordering  van  de  burgerlijke  partij  enerzijds  en  die  van  stedenbouwkundige 
inspecteur of het  college van burgemeester en schepenen anderzijds  niet  overeenstemmen: in dat 
geval bepaalt de rechtbank de gevorderde herstelmaatregel die ze passend acht. 
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4. Het middel voert aan dat de appelrechters hun weigering om de opportuni-
teit van de herstelvordering van de stedenbouwkundig inspecteur te beoordelen 
ten onrechte laten steunen op artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999, daar dit arti-
kel in vergelijking tot artikel 150 Stedenbouwdecreet 1999 dat in het geval van 
een burgerlijke partij een opportuniteitsoordeel wel toestaat, strijdig is met de ar-
tikelen 10 en 11 Grondwet. 

5. Zoals blijkt uit het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 152/2002 van 15 
oktober 2002, schendt artikel 149, §1, Stedenbouwdecreet 1999 niet de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet gelezen in samenhang met artikel 6.1 EVRM en arti-
kel 144 Grondwet, doordat het de rechter niet toestaat de opportuniteit van de 
herstelvordering van de stedenbouwkundige inspecteur en het college van burge-
meester en schepenen te beoordelen.

Het middel faalt naar recht. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
6. 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.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Ad-
vocaat:  mr. J. Stijns, Leuven.

Nr. 300

2° KAMER - 5 juni 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - TELEFOONTAP - VOORAFGAANDE 
MACHTIGING BIJ MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - MACHTIGING 
VERLEEND VOOR EEN PERIODE DIE DE DAGTEKENING VAN DE BESCHIKKING VOORAFGAAT - GEVOLG

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - TELEFOONTAP - 
VOORAFGAANDE MACHTIGING BIJ MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - MACHTIGING VERLEEND VOOR EEN PERIODE DIE DE DAGTEKENING VAN DE 
BESCHIKKING VOORAFGAAT - GEVOLG

3º ONDERZOEKSRECHTER - ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - TELEFOONTAP - 
VOORAFGAANDE MACHTIGING BIJ MET REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - MACHTIGING VERLEEND 
VOOR EEN PERIODE DIE DE DAGTEKENING VAN DE BESCHIKKING VOORAFGAAT - GEVOLG

1º, 2° en 3° Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de weg 
dat,  in  zoverre de in het artikel  90quater,  Wetboek van Strafvordering op straffe van 
nietigheid  voorgeschreven  voorafgaande  machtiging  tot  een  bewakingsmaatregel  op  
grond van artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor een periode die aanvangt  
vóór de dagtekening van die beschikking, de daaruit volgende nietigheid alleen de aan 
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die datum voorafgaande bewakingsmaatregelen treft en geen betrekking heeft op deze 
die vanaf dan wel regelmatig zijn uitgevoerd. 

(E.)

ARREST

(A.R. P.07.0291.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 22 december 2006 en 2 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan. 
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel 
Eerste onderdeel
5. Geen verdragsbepaling noch enige andere wetsbepaling staan eraan in de 

weg dat, in zoverre de in het artikel 90quater Wetboek van Strafvordering op 
straffe  van nietigheid voorgeschreven voorafgaande machtiging tot  een bewa-
kingsmaatregel op grond van artikel 90ter van dat wetboek wordt verleend voor 
een periode die aanvangt vóór de dagtekening van die beschikking, de daaruit 
volgende nietigheid alleen de aan die datum voorafgaande bewakingsmaatrege-
len treft en geen betrekking heeft op deze die vanaf dan wel regelmatig zijn uit-
gevoerd.

6. Het middel dat aanvoert dat de nietigheid van de aan de machtiging vooraf-
gaande bewakingsmaatregelen de nietigheid tot gevolg heeft van de volledige 
beschikking als dusdanig, faalt naar recht.

(...)
Vierde middel
Eerste onderdeel
11. Het onderdeel voert aan dat de appelrechters door te beslissen tot verbeurd-

verklaring van het vermogensvoordeel conform de vordering van het openbaar 
ministerie, rekening houden met de bij hun beslissing omtrent de strafvordering 
als onregelmatig aangewezen en als dusdanig geweerde gegevens, verkregen in-
gevolge de telefoontap uitgevoerd tijdens de periode van 13 tot en met 16 januari 
2006.

12. Uit de geschreven "aanvullende vordering inzake de verbeuring", neerge-
legd door het openbaar ministerie ter rechtszitting van het hof van beroep van 1 
september 2006, blijkt dat de berekening van het bedrag van de gelden die als 
wederrechtelijk  verkregen vermogensvoordeel  zijn  aangewezen, gebeurt  "con-
form de stukken van het dossier: stuk 1203-1205".



Nr. 300 - 5.6.07 HOF VAN CASSATIE 1217 

De desbetreffende stukken 1203-1205 van het strafdossier bevatten de door het 
openbaar  ministerie  overgenomen berekening  door  de  politiediensten  van  het 
vermogensvoordeel op basis van:

- de "tap 1", aangewezen als deze uitgevoerd tijdens de vier dagen 13, 14, 15 
en 16 januari 2006, 

- de "tap 2", aangewezen als deze uitgevoerd tijdens de drie dagen 18, 19 en 20 
januari 2006.

13. In zoverre de appelrechters, met verwijzing naar de vordering van de pro-
cureur des Konings en naar de stukken 1203 tot en met 1207 van het strafdossier, 
de  beslissing  tot  verbeurdverklaring  van  onrechtmatig  verkregen  vermogens-
voordeel mede laten steunen op bewijsgegevens verkregen ingevolge de "tap 1" 
die de rechters bij hun oordeel over de strafvordering als onregelmatig verkregen 
hebben geweerd, is de beslissing tot verbeurdverklaring niet naar recht verant-
woord. 

Het onderdeel is gegrond.
Tweede onderdeel 
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 2 februari 2007 in zoverre het de eiser ver-

oordeelt tot verbeurdverklaring van wederrechtelijk verkregen vermogensvoor-
deel. 

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeel-

telijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in vier vijfden van de kosten en laat de overige kosten ten 

laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 301

2° KAMER - 5 juni 2007

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - HOF 
VAN ASSISEN - VERZOEK TOT BEWAREND BESLAG OP DE GOEDEREN VAN DE BESCHULDIGDE - 
VERLOF TOT BEWAREND BESLAG VERLEEND AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DOOR DE BESLAGRECHTER 
- ZELFDE BESLAGRECHTER DIE NADIEN ALS RECHTER-ASSESSOR ZETELT IN HET HOF VAN ASSISEN - 
GEVOLG

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - HOF VAN 
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ASSISEN - VERZOEK TOT BEWAREND BESLAG OP DE GOEDEREN VAN DE BESCHULDIGDE - VERLOF 
TOT BEWAREND BESLAG VERLEEND AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DOOR DE BESLAGRECHTER - 
ZELFDE BESLAGRECHTER DIE NADIEN ALS RECHTER-ASSESSOR ZETELT IN HET HOF VAN ASSISEN - 
GEVOLG

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN ONAFHANKELIJKE EN ONPARTIJDIGE RECHTER - 
STRAFVORDERING - HOF VAN ASSISEN - VERZOEK TOT BEWAREND BESLAG OP DE GOEDEREN VAN 
DE BESCHULDIGDE - VERLOF TOT BEWAREND BESLAG VERLEEND AAN DE BURGERLIJKE PARTIJ DOOR 
DE BESLAGRECHTER - ZELFDE BESLAGRECHTER DIE NADIEN ALS RECHTER-ASSESSOR ZETELT IN HET 
HOF VAN ASSISEN - GEVOLG

1º, 2° en 3° Nu krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek  
geen verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen kan worden  
verleend dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en die vaststaande 
is of  vatbaar voor een voorlopige raming, geeft  de beslagrechter die een verzoek tot  
bewarend beslag tot zekerheidstelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten  
overeenkomst,  ontvankelijk  en  gegrond  verklaart,  noodzakelijkerwijze  zijn  mening  te  
kennen over de door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vormen voor  
die  vordering;  de  omstandigheid  dat  diezelfde  beslagrechter  nadien,  in  de  andere  
hoedanigheid van rechter-assessor, deel uitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt  
over de strafvordering wegens dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om 
bij  de beschuldigde gewettigde twijfel  te  wekken betreffende de geschiktheid van die  
rechter-assessor  om de zaak met  de vereiste  onafhankelijkheid  en  onpartijdigheid  te 
behandelen. (Art. 6.1, Verdrag Rechten van de Mens; Art. 292, Ger.W.)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.0294.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Assisen van de 

provincie Limburg van 9 februari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6.1 EVRM en miskenning van 

het recht van de beklaagde op de behandeling van zijn zaak door een onafhanke-
lijke en onpartijdige rechter,  op de grond dat  de rechter  H. D.,  rechter in de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, als assessor in de zaak ten laste van 
de eiser, het veroordelend arrest mede heeft uitgesproken nadat hij eerder, in zijn 
hoedanigheid van beslagrechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren, 
op het  verzoek van de  verweerders,  bij  beschikking van 23 september 2005, 
machtiging heeft verleend om bewarend beslag te leggen op een in het verzoek-
schrift nader omschreven onroerend goed ten laste van de eiser, evenals op alle 
voor beslag vatbare lichamelijke goederen van de eiser.
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2. Uit de door de eiser thans overgelegde stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, inzonderheid de kopie van het op 20 september 2005 ter griffie van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Tongeren neergelegde eenzijdig verzoekschrift 
tot het leggen van bewarend beslag op onroerend en roerend goed van de eiser, 
evenals de kopie van de voor eensluidend verklaarde uitgifte van de daarop vol-
gende beslissing van de beslagrechter H. D. van 23 september 2005, volgt dat het 
verzoek van de verweerders betrekking heeft op de door hen van de eiser te vor-
deren  schadevergoeding,  wegens  feiten  in  het  verzoekschrift  omschreven  als 
moord op de persoon van S. V., gepleegd te Nieuwerkerken op 7 augustus 2005. 

3. Het arrest dat mede is uitgesproken door de rechter-assessor H. D., veroor-
deelt de eiser wegens de bewezen verklaarde feiten om te Nieuwerkerken op 7 
augustus 2005 opzettelijk met het oogmerk om te doden en met voorbedachten 
rade S. V., geboren te Sint-Truiden op 6 augustus 1972, gedood te hebben, tot 
dertig jaren dwangarbeid. 

4. Krachtens de artikelen 1415, 1429 en 1494, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek 
kan verlof om bewarend beslag op roerend en onroerend goed te leggen, niet 
worden verleend dan wegens een schuldvordering die zeker en opeisbaar is en 
die vaststaande is of vatbaar voor een voorlopige raming. 

5. In zoverre de beslagrechter een verzoek tot bewarend beslag tot zekerheids-
stelling van een vordering inzake aansprakelijkheid buiten overeenkomst, ont-
vankelijk en gegrond verklaart, geeft hij aldus noodzakelijkerwijze zijn mening 
te kennen over de door de verzoeker aangeklaagde feiten die de grondslag vor-
men voor die vordering. 

6. De omstandigheid dat die beslagrechter nadien, in de andere hoedanigheid 
van rechter-assessor, deeluitmaakt van het hof van assisen dat oordeelt over de 
strafvordering wegens dezelfde feiten ten laste van de beslagene, is van aard om 
bij de beschuldigde gewettigde twijfel  te  wekken betreffende de geschiktheid 
van die rechter -assessor de zaak met de vereiste onafhankelijkheid en onpartij-
digheid te behandelen. 

Het middel is gegrond. 
7. De vernietiging van de beslissing op de tegen de eiser ingestelde strafvorde-

ring heeft de vernietiging tot gevolg van de daarop gestoelde beslissing op de 
burgerlijke rechtsvordering van de verweerders tegen de eiser bij arrest van het 
Hof van Assisen van de provincie Limburg van 13 februari 2007, dat het gevolg 
ervan is. 

De omstandigheid dat tegen de laatstgenoemde beslissing geen cassatieberoep 
is ingesteld, doet daaraan niet af.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt de arresten van het Hof van Assisen van de provincie Limburg van 

9 februari 2007 en 13 februari 2007.
Zegt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernie-

tigde arresten.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
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Verwijst de zaak naar het Hof van Assisen van de provincie Antwerpen.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. S. Geerdens, Hasselt en G. Jaspaert, Hasselt.

Nr. 302

2° KAMER - 5 juni 2007

1º VERLATING VAN FAMILIE - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN 
ONDERHOUDSBIJDRAGE INGEVOLGE EEN NEDERLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING - VERDRAG VAN 
27 SEPTEMBER 1968 - UITVOERBAARVERKLARING VAN DE NEDERLANDSE RECHTERLIJKE 
BESLISSING IN BELGIË - ONDERHOUDSPLICHTIGE MET VERBLIJFPLAATS IN BELGIË - SCHULDIGE 
NIET-UITVOERING VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD - PLAATS VAN HET MISDRIJF

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE RECHTBANK - VERLATING VAN FAMILIE - VEROORDELING TOT 
BETALING VAN EEN ONDERHOUDSBIJDRAGE INGEVOLGE EEN NEDERLANDSE RECHTERLIJKE 
BESLISSING - VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 - UITVOERBAARVERKLARING VAN DE 
NEDERLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING IN BELGIË - ONDERHOUDSPLICHTIGE MET VERBLIJFPLAATS 
IN BELGIË - SCHULDIGE NIET-UITVOERING VAN DE UITKERING TOT ONDERHOUD

3º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — ALLERLEI - VERDRAG VAN 
27 SEPTEMBER 1968 - RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN 
IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN - VEROORDELING TOT BETALING VAN EEN ONDERHOUDSBIJDRAGE 
INGEVOLGE EEN NEDERLANDSE RECHTERLIJKE BESLISSING - UITVOERBAARVERKLARING IN BELGIË - 
ONDERHOUDSPLICHTIGE MET VERBLIJFPLAATS IN BELGIË - SCHULDIGE NIET-UITVOERING VAN DE 
UITKERING TOT ONDERHOUD - TOEPASSING

1º, 2° en 3°  Uit de artikelen 3 en 391bis, Strafwetboek, 23, Wetboek van Strafvordering en  
31,  eerste  lid,  van  het  Verdrag  van  27  september  1968  betreffende  de  rechterlijke 
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken,  
volgt  dat  de  veroordeling  tot  betaling  van  een  onderhoudsbijdrage  ingevolge  een  
Nederlandse rechterlijke beslissing,  na uitvoerbaarverklaring in  België met  toepassing 
van het vermelde verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd door de uitkeringsgerechtigde  
die daarom verzoekt, in de verblijfplaats in België van de onderhoudsplichtige; in geval  
van  schuldige  niet-uitvoering  is  deze  verblijfplaats  de  plaats  waar  het  misdrijf  wordt  
gepleegd.

(V. T. D.)

ARREST

(A.R. P.07.0462.N)

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

werpen, kamer van inbeschuldigingstellig, van 8 maart 2007. 
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
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Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voorafgaande rechtspleging
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat:
- de eiser bij arrest van het Gerechtshof te 's Hertogenbosch (Nederland) van 

12 juli 2000 is veroordeeld tot betaling aan de verweerster van een maandelijkse 
onderhoudsuitkering van 3.176,46 euro.

- het vermelde arrest ten verzoeke van de verweerster, met toepassing van de 
artikelen 31 en volgende van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968, 
bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 11 juni 2001, in 
België uitvoerbaar is verklaard.

-  de  verweerster  zich bij  de  onderzoeksrechter  te  Hasselt  burgerlijke  partij 
heeft gesteld tegen de eiser wegens feiten omschreven als verlating van familie 
zoals bedoeld in artikel 391bis Strafwetboek, gepleegd te Hamont-Achel.

- het onderzoeksgerecht de eiser op grond van die telastlegging naar de Cor-
rectionele Rechtbank te Hasselt verwijst. 

Eerste middel
1. Het middel voert aan dat het in artikel 391bis Strafwetboek bedoelde mis-

drijf verlating van familie, wordt gepleegd op de plaats waar, bij uitvoering van 
de onderhoudsbijdrage, de betaling dient te geschieden. 

Daaruit leidt de eiser af dat, vermits hij veroordeeld is tot het betalen van een 
onderhoudsuitkering ingevolge een Nederlandse rechterlijke beslissing die uit-
voerbaar is op het adres van de verweerster in Nederland, in België lastens hem 
geen wettige strafvervolging wegens verlating van familie mogelijk is, ongeacht 
de uitvoerbaarverklaring in België van die in Nederland gegeven beslissing. 

2. Artikel 3 Strafwetboek bepaalt dat het misdrijf, op het grondgebied van het 
Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, wordt gestraft overeenkom-
stig de bepalingen van de Belgische wetten. 

Krachtens artikel 23 Wetboek van Strafvordering zijn, territoriaal gezien, be-
voegd de rechtbanken van de plaats waar: 

- het misdrijf wordt gepleegd;
- de beklaagde zijn verblijfplaats heeft;
- de verdachte werd gevonden. 
Het misdrijf verlating van familie wordt gepleegd op de plaats waar de onder-

houdsplichtige meer dan twee maanden vrijwillig in gebreke blijft de uitkering 
tot onderhoud waartoe hij verplicht is, uit te voeren.

3. Artikel 31, eerste lid, van het Verdrag van 27 september 1968 tussen de Sta-
ten-Leden van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de rechter-
lijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en han-
delszaken, van het protocol en van de gemeenschappelijke verklaring onderte-
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kend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 13 januari 1971 zegt: "de beslissingen 
die in een Verdragsluitende Staat gegeven zijn en daar uitvoerbaar zijn, kunnen 
in een andere verdragsluitende Staat ten uitvoer worden gelegd, nadat zij aldaar, 
ten verzoeke van iedere belanghebbende partij, uitvoerbaar zijn verklaard".

Hieruit volgt dat de veroordeling tot betaling van een onderhoudsbijdrage in-
gevolge een Nederlandse rechterlijke beslissing, na uitvoerbaarverklaring in Bel-
gië met toepassing van het vermelde Verdrag, ten uitvoer kan worden gelegd 
door de uitkeringsgerechtigde partij die daarom verzoekt, te dezen in de verblijf-
plaats in België van de onderhoudsplichtige.

In geval van schuldige niet-uitvoering is dit derhalve de plaats waar het mis-
drijf wordt gepleegd. 

Het middel faalt naar recht.
Tweede middel
4. Het middel dat geheel uitgaat van de gegrondheid van het in het eerste mid-

del vergeefs door de eiser aangevoerde grief, is niet ontvankelijk.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
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 eiser in de kosten.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caat:  mr. I. Van Loock, Antwerpen.

Nr. 303

2° KAMER - 5 juni 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERHOOR VAN 
PERSONEN DOOR DE POLITIE - NIET-NALEVING VAN DE REGELS EN VORMVEREISTEN DIE DOOR DE 
WET ZIJN OPGELEGD - SAMENVATTING VAN EEN GETUIGENVERHOOR - ARTIKEL 47BIS SV. - 
ARTIKEL 70BIS SV. - GEVOLG

2º POLITIE - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - VERHOOR VAN 
PERSONEN DOOR DE POLITIE - NIET-NALEVING VAN DE REGELS EN VORMVEREISTEN DIE DOOR DE 
WET ZIJN OPGELEGD - SAMENVATTING VAN EEN GETUIGENVERHOOR - ARTIKEL 47BIS SV. - 
ARTIKEL 70BIS SV. - GEVOLG

3º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
VASTSTELLING VAN HET BESTAAN VAN VOLDOENDE BEZWAREN - VERWIJZINGSBESCHIKKING - HOGER 
BEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BEVOEGDHEID
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1º en 2° Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces-verbaal  
samen te vatten; die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijsmiddel  
mee,  maar  het  staat  aan de rechter  dan de bewijswaarde van dit  proces-verbaal  te  
beoordelen1. 

3º  In  hoger  beroep  tegen  een  verwijzingsbeschikking  kan  de  kamer  van 
inbeschuldigingstelling enkel uitspraak doen in de gevallen bepaald in artikel 135, §2, 
Wetboek van Strafvordering; zij  kan daarbij  in de regel geen uitspraak doen over het  
bestaan van voldoende bezwaren2. 

(R. e.a. T. S.)

ARREST

(A.R. P.07.0566.N)

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

Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 maart 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel van de eiser I 
Eerste onderdeel
(...)
Tweede middel van de eiser I 
(...)
Tweede onderdeel
9. Niets belet een verbalisant het verhoor van een getuige in het proces-verbaal 

samen te vatten. Die enkele omstandigheid brengt geen nietigheid van dit bewijs-
middel mee, maar het staat de rechter de bewijswaarde van dit proces-verbaal te 
beoordelen.

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

10. In zoverre het onderdeel kritiek heeft op de overweging van het arrest dat 
het  proces-verbaal  waarin het  verhoor van een getuige door de verbalisanten 

1 Cass.,  19  okt.  2005,  AR  P.05.1182.F,  nr  524;  HUYBRECHTS,  L.,  Twee  jaar  wet  Franchimont, 
Antwerpen, C.B.R., 2000, p. 21; BOSLY, H.-D. en VANDERMEERSCH D., Droit de la procédure pénale, 4e 
ed., 2005, p. 384. 
2 Zie Cass., 28 juni 2005, AR P.05.0658.N, nr 380 met concl.  adv.-gen. Vandermeersch; 5 april 
2006, AR P.06.0098.F, nr 203; 28 nov. 2006, AR P.06.1234.N, nr.608.; VERSTRAETEN, R., Handboek 
Strafvordering, 4de uitgave, Maklu, 2005, p. 617, nr 1286. 
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wordt  samengevat,  authentieke  kracht  heeft  tot  inschrijving  wegens  valsheid, 
komt het op tegen een overtollige reden en is het bijgevolg niet ontvankelijk. 

(...)
Middel van de eiseres II
13. Anders dan het middel aanvoert, heeft de eiseres voor de kamer van inbe-

schuldigingstelling niet aangevoerd dat de verwijzingsbeschikking met betrek-
king tot het bestaan van voldoende bezwaren niet gemotiveerd is.

In zoverre mist het middel feitelijke grondslag.
14.  Voor de kamer van inbeschuldigingstelling concludeerde de eiseres dat 

ook dit onderzoeksgerecht het bestaan van voldoende bezwaren moet onderzoe-
ken en dat de constitutieve bestanddelen van de ten laste gelegde misdrijven hier 
niet verenigd zijn. Door dat verweer beoogde de eiseres enkel het bestaan van de 
bezwaren in hoger beroep opnieuw te doen beoordelen.

In hoger beroep tegen een verwijzingsbeschikking kan de kamer van inbe-
schuldigingstelling enkel uitspraak doen in de gevallen bepaald in artikel 135, 
§2, Wetboek van Strafvordering. Zij kan bij die gelegenheid in de regel geen uit-
spraak doen over het bestaan van voldoende bezwaren.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-generaal – Advo-
caten:  mrs. L. Arnou, Brugge en H. Dekeyzer, Brugge.

Nr. 304

2° KAMER - 5 juni 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN VERSCHULDIGD BIJ INVOER OF BIJ UITVOER - 
MISDRIJVEN - FRAUDES - OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - BOEKING VAN DE DOUANESCHULD - 
WIJZE - DOEL

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN PLANTAARDIGE OLIËN - VERMELDING VAN 
ONJUISTE CODES - ONTDUIKING VERPLICHTE ZEKERHEIDSTELLING - AARD - GEVOLG - 
SCHADEVERGOEDING

3º DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN PLANTAARDIGE OLIËN - ONTDUIKING VERPLICHTE 
ZEKERHEIDSTELLING - BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU - GEVOLG - SCHADE

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - DOUANESCHULD - MEDEDELING AAN DE BELASTINGSCHULDIGE 
- RECTIFICATIES - GELDIGHEID



Nr. 304 - 5.6.07 HOF VAN CASSATIE 1225 

5º DOUANE EN ACCIJNZEN - ALGEMENE WET OP DE DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - 
OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - PROCES-VERBAAL - TERMIJN BINNEN DEWELKE PROCES-
VERBAAL MOET WORDEN OPGESTELD

6º DOUANE EN ACCIJNZEN - INVOER VAN PLANTAARDIGE OLIËN - ONTDUIKING VERPLICHTE 
ZEKERHEIDSTELLING - BELGISCH INTERVENTIE- EN RESTITUTIEBUREAU - VORDERING TOT 
SCHADEVERGOEDING TEGEN DE STRAFRECHTELIJK VERVOLGDE PERSOON - AARD

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - MISDRIJVEN - FRAUDES - OVERTREDINGEN - 
STRAFVORDERING - STRAFVERVOLGING - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - OVERLIJDEN VAN DE 
BEKLAAGDE IN DE LOOP VAN HET GEDING - GEVOLG

8º DOUANE EN ACCIJNZEN - RECHTEN VERSCHULDIGD BIJ INVOER OF BIJ UITVOER - 
MISDRIJVEN - FRAUDES - OVERTREDINGEN - VASTSTELLING - BOEKING VAN DE DOUANESCHULD - 
MEDEDELING - WIJZE - BOEKING EN MEDEDELING BIJ NOTIFICATIE VOORAFGAAND HET PROCES-
VERBAAL - TOELAATBAARHEID

1º Misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten verschuldigd  
bij  invoer  of  bij  uitvoer  worden  vastgesteld,  dit  is  geboekt,  bij  een  proces-verbaal  
opgesteld  door  daartoe  bevoegde  personen  waarvan,  indien  de  bekeurde  bij  het  
opmaken niet aanwezig is, hem een afschrift moet worden toegestuurd met als doel zijn  
rechten van verdediging te waarborgen en de mededeling van de douaneschuld aan de 
belastingschuldige  te  verzekeren1 2.  (Artt.  217.1,  218.1,  218.3,  221.1  en  221.3, 
Communautair Douanewetboek; Artt. 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en met 
285, A.W.D.A.)

2º Het door een strafbaar feit invoeren van een door de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93  
van 15 oktober 1993 bedoeld product onder een andere GN-code, zodat de verplichte 
zekerheidstelling  wordt  ontdoken,  is  een door  artikel  281,  A.W.D.A.  bedoelde  fraude  
zodat de strafrechter die kennis neemt van dat strafbare feit ook bevoegd is kennis te 
nemen van de vordering in schadevergoeding wegens de daarmee verband houdende 
ontduiking van zekerheidstelling. (Artt. 1, 2 en 3, E.E.G.-Verordening nr 2828/93 van de 
Commissie van 15 okt. 1993; Artt. 1382 en 1383, B.W.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Art. 283, 
A.W.D.A.)

3º Het strafbare feit  van niet-naleving van de wettelijk  verlichte zekerheidstelling,  zodat  
geen zekerheid kan worden ingehouden wanneer de door de Verordening (E.E.G.) nr  
2828/93 van 15 oktober 1993 gestelde voorwaarden daartoe vervuld zijn, kan op zich  
voor het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau schade veroorzaken.  (Artt. 1, 2 en 3, 
E.E.G.-Verordening nr 2828/93 van de Commissie van 15 okt. 1993; Artt. 1382 en 1383, 
B.W.)

4º Artikel 221.3, C.D.W. staat er niet aan in de weg dat na een regelmatige mededeling van  
de  douaneschuld  achteraf  rectificaties  worden  verricht,  onder  meer  betreffende  de 
verantwoordelijke bestuurder van de belastingschuldige vennootschap of betreffende het  
bedrag van de ontdoken invoerheffingen3. (Art. 221.3, Communautair Douanewetboek)

1 Het  Hof  van Justitie  besliste  eerder  dat  de  boeking  van de  douaneschuld  een  administratieve 
handeling is die niet noodzakelijk bestaat in de inschrijving in de boeken van het betrokken bedrag 
door de douaneautoriteit (H.v.J. 11 okt. 2001, C-30/00, Jur. H.v.J. 2001, I, 7513) en dat de lidstaten 
niet  verplicht  zijn  specifieke  regels  vast  te  stellen  met  betrekking  tot  de  mededeling  van  de 
douaneschuld wanneer dit kan gebeuren volgens interne procedureregels van algemene strekking die 
de nodige garantie bieden (H.v.J. 23 feb. 2006, C-201/04, Jur. H.v.J., 2006, I, 2049)
2 Artt. 217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3, Communautair Douanewetboek zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij Verordening (EG) nr 2700/2000 van het Europees parlement en de Raad van 16 
nov. 2000.
3 Art. 221.3, Communautair Douanewetboek zoals van toepassing vóór de wijziging bij Verordening 
(E.G.) nr 2700/2000 van het Europees parlement en de Raad van 16 nov. 2000.
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5º  De  artikelen  267  en  271,  A.W.D.A.,  die  toelaten  telkens  wanneer  misdrijven  of  
overtredingen van de wet worden vastgesteld een proces-verbaal op te stellen dat binnen  
vijf dagen ter kennis moet gebracht worden aan de overtreders, bevatten geen beperking  
in tijd4. (Artt. 267, 268, 269, 270, 271 en 272, A.W.D.A.)

6º De vordering tot schadevergoeding door de ter zake bevoegde instantie, in casu het  
Belgisch  Interventie-  en  Restitutiebureau,  wegens  het  niet-stellen  van  de  zekerheid 
bedoeld in de Verordening (E.E.G.) nr 2828/93 van 15 oktober 1993, tegen de persoon  
die strafrechtelijk vervolgd wordt wegens misdrijven, fraudes of overtredingen waarvan 
de zekerheidstelling schadelijke gevolgen moest beperken, behoort tot  de door artikel  
283, A.W.D.A. bedoelde burgerlijke rechtsvordering. (Artt. 1, 2 en 3, E.E.G.-Verordening 
nr 2828/93 van de Commissie van 15 okt.  1993; Artt.  1382 en 1383, B.W.; Art.  283, 
A.W.D.A.)

7º Het overlijden van de beklaagde in de loop van de regelmatig tegen hem ingestelde  
strafvervolging wegens overtredingen, fraudes of misdrijven bedoeld in artikel 281, §1,  
A.W.D.A., stelt geen einde aan de bevoegdheid van de strafrechter om te oordelen over  
de op artikel 283, A.W.D.A. gestoelde burgerlijke rechtsvorderingen. (Artt. 1382 en 1383, 
B.W.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.; Artt. 281, §1, en 283, A.W.D.A.)

8º Ofschoon misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in verband met de rechten 
verschuldigd bij invoer of bij uitvoer worden vastgesteld, dit is geboekt, met het proces-
verbaal van daartoe bevoegde personen zoals bedoeld door de artikelen 267 en 268,  
A.W.D.A.,  dat  aan  de  belastingschuldige  wordt  medegedeeld  overeenkomstig  de  
artikelen 267 en 268, A.W.D.A., belet geen enkele bepaling van het C.D.W. of van de 
A.W.D.A. dat de douaneschuld door de bevoegde ambtenaren reeds wordt geboekt en 
aan de belastingschuldige wordt medegedeeld bij  een afzonderlijke notificatie vóór de  
opstelling  van  het  proces-verbaal5 6.  (Artt.  217.1,  218.1,  218.3,  221.1  en  221.3, 
Communautair Douanewetboek; Artt. 220 tot en met 224, 227, 229, en 267 tot en met 
285, A.W.D.A.)

(H. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.1404.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 27 september 2006.
De eisers I voeren in een memorie drie middelen aan. 
De eisers II voeren in een memorie twee middelen aan. 
De eisers III voeren in een memorie drie middelen aan. 
Al deze memories zijn aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.

4 Zie Cass., 9 okt. 1984, AR 8718, nr 104.
5 (1) Het Hof van Justitie besliste eerder dat de boeking van de douaneschuld een administratieve 
handeling is die niet noodzakelijk bestaat in de inschrijving in de boeken van het betrokken bedrag 
door de douaneautoriteit (H.v.J. 11 okt. 2001, C-30/00, Jur. H.v.J. 2001, I, 7513) en dat de lidstaten 
niet  verplicht  zijn  specifieke  regels  vast  te  stellen  met  betrekking  tot  de  mededeling  van  de 
douaneschuld wanneer dit kan gebeuren volgens interne procedureregels van algemene strekking die 
de nodige garantie bieden (H.v.J. 23 feb. 2006, C-201/04, Jur. H.v.J., 2006, I, 2049).
6 Artt.  217.1, 218.1, 218.3, 221.1 en 221.3, Communautair Douanewetboek zoals van toepassing 
vóór de wijziging bij Verordening (EG) nr 2700/2000 van het Europees parlement en de Raad van 16 
nov. 2000.
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Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN 
1. Naar aanleiding van inlichtingen over mogelijke fraude in de sector van plant-
aardige oliën werd door de opsporingsdienst van de douane een onderzoek opge-
start. Uit dat onderzoek is gebleken dat de uit Turkije komende ladingen olie die 
in Antwerpen werden gelost, aldaar voor het vrije verkeer of voor verbruik wer-
den aangegeven als  zonnebloemzaadolie,  terwijl  het  in  werkelijkheid niet  om 
zonnebloemzaadolie ging. De feiten deden zich voor in de periode tussen 25 mei 
1994 en 30 april 1995.
Een deel van de ladingen bestond uit geraffineerde olijfolie waarvoor een invoer-
certificaat was vereist en waarvoor hogere invoerrechten waren verschuldigd dan 
voor zonnebloemzaadolie. Een ander deel bestond uit hazelnotenolie waarvoor 
weliswaar dezelfde invoerrechten waren verschuldigd als voor zonnebloemzaad-
olie maar waarvoor een T5-document diende overgelegd en zekerheid diende ge-
steld om te vermijden dat die olie een niet-toegelaten bestemming zou krijgen, 
meer bepaald dat die olie later als olijfolie zou worden uitgevoerd met genot van 
consumptiesteun.
Het was de Ierse firma Samson Ltd die de Nederlandse vennootschap Thionville 
Surveying Company bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde),  vertegenwoor-
digd door A. O. (de rechtsvoorganger van de eisers III.1 en 2), opdracht had ge-
geven te zorgen voor de opslag, de douaneaangiftes en het vervoer van de goede-
ren. Voor de douaneformaliteiten in België heeft de Thionville Surveying Com-
pany bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde) beroep gedaan op T.I. Liquid Di-
vision nv (de eiseres II.4) die een erkenning had als douane-expediteur, en die er 
haar zusteronderneming T.I. nv (de eiseres II.3) mee belastte. Wijlen H. H. (de 
rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) was gedelegeerd bestuurder van die 
beide vennootschappen en J. V. H. en B. S. (de eisers II.1 en 2) waren de werk-
nemers ervan die de douaneformulieren hadden ingevuld en ondertekend.
Van de feiten werd op 5 februari 1997 door de douaneautoriteiten een aanvanke-
lijk proces-verbaal opgesteld ten laste van onder meer de vennootschap toen aan-
geduid als "T.I. Liquid nv" (de eiseres II.4) en Thionville Surveying Company 
bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde), dat op dat ogenblik werd ter kennis 
gebracht van onder meer R. C., (x.) toenmalig bestuurder-directeur van T.I. Li-
quid nv (de eiseres II.4) en A. O. (de rechtsvoorganger van de eisers III.1 en 2), 
toenmalig directeur van Thionville Surveying Company bv (oorspronkelijk ze-
vende gedaagde). Op 30 maart 2000 volgde een aanvullend proces-verbaal hou-
dende de ondervraging van B. S. en J. V. H. (de eisers II.1 en 2) en van H. H. (de 
rechtsvoorganger van de eiseressen I.1  en 2).  Dit  aanvullende proces-verbaal 
werd, samen met het oorspronkelijk proces-verbaal, overgemaakt aan H. H., (de 
rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2). 
2. Op 11 januari 2002 ging de Belgische Staat over tot rechtstreekse dagvaarding 
voor de correctionele rechtbank van H. H., B. S., J. V. H., A. O. (de rechtsvoor-
ganger van de eiseressen I.1 en 2, de eisers II.1 en 2, en de rechtsvoorganger van 
de eisers III.1 en 2) als beklaagden wegens de als volgt geformuleerde feiten:
Feit 1
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het in het vrije verkeer brengen en aangeven ten verbruik met verkeerde bena-
ming van geraffineerde olijfolie van tarief post 15.09.9000 (aangegeven als zon-
nebloemzaadolie) met de hierna vermelde documenten vermeld onder de rubriek 
"Documenten-luik olijfolie".
Feit 2
het  niet-voorleggen  van  een  invoercertificaat  bij  de  invoer  van  geraffineerde 
olijfolie van tariefpost 15.09.9000. De voorlegging van dit certificaat was nood-
zakelijk om de invoer van de goederen toe te staan. Daar uit het onderzoek blijkt 
dat er bewust foutieve aangiften werden ingereikt, moeten de goederen worden 
beschouwd als zijnde niet aangegeven.
Feit 3
het in het vrije verkeer brengen en aangeven ten verbruik met verkeerde bena-
ming  van  hazelnotenolie  van  tarief  post  15.15.9059  (aangegeven  als  zonne-
bloemzaadolie) met de documenten vermeld onder de rubriek "Documenten-luik 
hazelnotenolie".
Tevens werden de T.I nv, T.I. Liquid Division nv ( de eiseressen II.3 en 4) en 
Thionville Surveying Company bv (de oorspronkelijk zevende gedaagde) gedag-
vaard als burgerlijk aansprakelijke partijen. De burgerlijke rechtsvordering die 
de Belgische Staat, de eerste verweerder, tegen de gedaagden instelde was be-
perkt tot de invoerrechten die tengevolge van feit 1 waren ontdoken.
Ter  terechtzitting  van  de  correctionele  rechtbank  van  2  mei  2002  stelde  het 
BIRB, de tweede verweerder, zich burgerlijke partij tegen de gedaagden teneinde 
vergoeding te bekomen van de schade die het beweerde geleden te hebben tenge-
volge van feit 3 en die zou neerkomen op het bedrag van de zekerheid die had 
moeten worden gesteld tot waarborg dat de ingevoerde hazelnotenolie geen ver-
boden bestemming zou krijgen.
3. Het vonnis van 30 mei 2002 van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen 
verklaarde de strafvordering tegen A. O. (de rechtsvoorganger van de eisers III.1 
en 2) vervallen ingevolge diens overlijden, verklaarde H. H. (de rechtsvoorgan-
ger van de eiseressen I.1 en 2) schuldig voor feit 1 (beschouwd als een inbreuk 
op de artikelen 138 en 139 Algemene Wet Douane en Accijnzen (AWDA) en 
strafbaar gesteld door artikel 202 AWDA), sprak hem vrij voor de feiten 2 en 3 
en sprak B. S. en J. V. H. (de eisers II.1 en 2) vrij voor de feiten 1, 2 en 3.
Op strafgebied werd H. H. (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) ver-
oordeeld tot betaling van een geldboete van 1.817.366,67 €, zijnde tien maal de 
ontdoken invoerheffingen, verminderd met de reeds betaalde invoerrechten, dit 
met uitstel gedurende 3 jaar.
Op burgerlijk gebied stelde de rechtbank vast  dat  het  recht  van de Belgische 
Staat tot invordering van de ontdoken invoerrechten vervallen was wegens niet-
tijdige mededeling van de douaneschuld overeenkomstig artikel 221, §3, AW-
DA.
Wat de burgerlijke rechtsvordering van het BIRB, de tweede verweerder, betreft, 
verklaarde de correctionele rechtbank zich onbevoegd wegens de vrijspraak voor 
feit 3.
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4. Tegen dit vonnis tekende achtereenvolgens de Belgische Staat (de eerste ver-
weerder) en het BIRB (de tweede verweerder), de beklaagde H. H. en de gedaag-
den T.I. nv en T.I. Liquid Division nv (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 
en 2, en de eiseressen II.3 en 4) hoger beroep aan. Het Openbaar Ministerie te-
kende hoger beroep aan tegen H. H., B. S. en J. V. H. (de rechtsvoorganger van 
de eiseressen I.1 en 2 en de eiseres II.1 en 2). 
Nadien overleed H. H. (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) zodat de 
strafvordering tegen hem is komen te vervallen. Zijn erfgenamen zetten het ge-
ding verder op burgerlijk gebied.
Bij tussenarrest van 15 juni 2005 besliste het Hof van Beroep te Antwerpen de 
debatten te heropenen teneinde de partijen toe te laten hun standpunt kenbaar te 
maken met betrekking tot een eventuele heromschrijving van de feiten 1 en 3 als 
een inbreuk op artikel 220, §1, AWDA (geen aangifte met het oog op ontduiking 
of sluikinvoer) in plaats van als een inbreuk op de artikelen 138 en 139 AWDA 
(aangifte onder een verkeerde benaming) en met betrekking tot de rechtsgrond 
betreffende het ontstaan van de douaneschuld (artikel 201 of 202 Communautair 
Douanewetboek (CDW)). 
Na feit 1 te hebben heromschreven als "sluikinvoer van geraffineerde olijfolie" 
en feit 3 als "sluikinvoer van hazelnotenolie" en dus als een inbreuk op de artike-
len 220 tot en met 224, 227 en 229 AWDA, oordeelde het Hof van Beroep te 
Antwerpen in zijn thans bestreden eindarrest, met eenparigheid van stemmen, dat 
wijlen H. H. (de rechtsvoorganger van de eiseressen I.1 en 2) zich wel degelijk 
schuldig had gemaakt aan alle hem ten laste gelegde feiten 1, 2 en 3.
Het hof van beroep verleende akte aan de vervolgende partij van haar afstand 
van rechtsvervolging ten aanzien van B. S. en J. V. H. (eisers II.1 en 2) en stelde 
vast dat, ingevolge die afstand, het hoger beroep van het Openbaar Ministerie, in 
zoverre het de hoofdgevangenisstraf betreft en gericht is tegen die eisers, zonder 
voorwerp is geworden. 
Vervolgens nam het hof van beroep kennis van de burgerlijke rechtsvorderingen 
van de Belgische Staat, de eerste verweerder, van het BIRB, de tweede verweer-
der, tegen de erfgenamen van H. H., (de eiseressen I.1 en 2), T.I. nv, T.I. Liquid 
Division nv (de eiseressen II.3 en 4), Thionville Surveying Company bv (de oor-
spronkelijke zevende gedaagde) en de erfgenamen van A. O. (de eiseressen III.1 
en 2). Deze beide vorderingen werden, in tegenstelling tot de eerste aanleg, ont-
vankelijk en gegrond verklaard.
Wat de vordering van de Belgische Staat, de eerste verweerder, betreft, veroor-
deelde het hof van beroep de erfgenamen van H. H., (de eiseressen I.1 en 2), T.I. 
nv, T.I. Liquid Division nv (de eiseressen II.3 en 4), Thionville Surveying Com-
pany bv (de oorspronkelijke zevende gedaagde) tot betaling van de door feit 1 
ontdoken invoerheffingen van 93.381,02 € (documenten 1 tot en met 6) en van 
88.355,65 € (documenten 7 tot en met 12), zijnde in totaal 181.736,67 €.
Wat de vordering van het BIRB, de tweede verweerder, betreft, oordeelde het 
hof van beroep dat door de inbreuk geviseerd in feit 3, het BIRB de te stellen ze-
kerheid heeft moeten ontberen, waarna het hof de erfgenamen van H. H. (de ei-
seressen I.1 en 2) T.I. nv, T.I. Liquid Division n.v., B. S., J. V. H., (de eisers II.1, 
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2, 3 en 4) en de erfgenamen van A. O. (de eisers III.1 en 2) solidair veroordeelde 
tot betaling aan het BIRB, de tweede verweerder, van de gevorderde 1 € provisi-
oneel, te vermeerderen met de intresten.
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Ontvankelijkheid van de cassatieberoepen
5. Het bestreden arrest verklaart de tegen de eiseressen II.3 en 4 ingestelde straf-
vordering niet ontvankelijk, stelt vast dat de tegen de rechtsvoorganger van de ei-
seressen I.1 en 2 en tegen de rechtsvoorganger van de eisers III.1 en 2 ingestelde 
strafvordering vervallen is door hun overlijden, verleent de vervolgende partij, 
dit is de eerste verweerder, akte van afstand van haar rechtsvervolging tegen de 
eisers II.1 en 2, en stelt vast dat het hoger beroep van het openbaar ministerie te-
gen hen geen voorwerp meer heeft.
In zoverre de cassatieberoepen tegen deze beslissingen zijn gericht, zijn ze bij 
gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Beoordeling
(...) 
Tweede middel van de eiseressen I.1 en 2
Eerste onderdeel 
10. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 217.1, 218.1 en 3, en 
221.1 CDW. Het concludeert:
"Het bestreden arrest kan bijgevolg niet wettig oordelen dat de door de eiseres-
sen ingeroepen en de door de administratie der douane en accijnzen niet betwiste 
afwezigheid van boeking van het bedrag van de douaneschuld vooraleer die aan 
wijlen [de oorspronkelijke beklaagde] werd medegedeeld, zonder invloed was op 
het recht van de administratie om tot invordering van de douaneschuld over te 
gaan".
11. Artikel 217.1 CDW bepaalt: 
"Elk bedrag aan rechten bij invoer of aan rechten bij uitvoer dat voortvloeit uit 
een douaneschuld, hierna 'bedrag aan rechten' genoemd, dient door de douaneau-
toriteiten te worden berekend zodra deze over de nodige gegevens beschikken en 
dient door deze autoriteiten in de boekhouding of op iedere andere drager die als 
zodanig dienst doet, te worden geregistreerd (boeking)".
Zoals het Hof van Justitie in zijn beschikking van 11 oktober 2001 (William Hin-
ton & Sons LDa tegen Fazenda Pública) Zaak C-30/00, op een verzoek om een 
prejudiciële beslissing met betrekking tot het vroegere gelijkaardige artikel 4.1 
en 2 van de Verordening nr. 1697/79 van de Raad van 24 juli 1979 inzake navor-
dering van de rechten bij invoer of bij uitvoer die niet van de belastingschuldige 
zijn  opgeëist  voor  goederen  welke  zijn  aangegeven  voor  een  douaneregeling 
waaruit de verplichting tot betaling van dergelijke rechten voortvloeide (PB L 
197, blz. 1), voor recht heeft verklaard (punt 1 van het dictum), is de boeking van 
het oorspronkelijk van de belastingschuldige opgeëiste bedrag een administratie-
ve handeling, die voorafgaat aan de kennisgeving van de navordering zelf en die 
niet noodzakelijk bestaat in de inschrijving in de boeken of met gebruikmaking 
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van enige andere drager, van het betrokken bedrag door de douaneautoriteit. 
Anderzijds, zoals het Hof van Justitie in zijn arrest van 23 februari 2006 (Molen-
bergnatie) Zaak nr. C-201/04, op een verzoek om een prejudiciële beslissing be-
treffende de uitleggingen van de bepalingen van het CDW die de invordering 
van het bedrag van de douaneschuld regelen, voor recht heeft verklaard (punt 4 
van het dictum), zijn de lidstaten niet verplicht specifieke procedureregels vast te 
stellen betreffende de wijze waarop het bedrag van de rechten bij invoer of bij 
uitvoer aan de schuldenaar dient te worden meegedeeld, wanneer op deze mede-
deling interne procedureregels van algemene strekking kunnen worden toegepast 
die de schuldenaar van de douaneschuld passende informatie waarborgen en hem 
in staat stellen zijn rechten met kennis van zaken te verdedigen.
12. In België worden de misdrijven, fraudes of overtredingen van de wet in ver-
band met rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer vastgesteld en ingevor-
derd overeenkomstig de artikelen 267 tot en met 285 AWDA. 
Overeenkomstig artikel 267 AWDA worden de misdrijven, fraudes of overtre-
dingen vastgesteld bij processen-verbaal door daartoe bevoegde personen. Over-
eenkomstig artikel 268 AWDA moet het proces-verbaal een beknopte en nauw-
keurige beschrijving bevatten van de feitelijke vaststellingen en de identificatie 
van de betrokken personen, eventueel met in achtneming van wat is voorgeschre-
ven bij artikel 176 AWDA betreffende de visitaties. De douaneschuld kan bij dit 
proces-verbaal worden vastgesteld.
Overeenkomstig artikel 271 AWDA moet de bekeurde uitgenodigd worden om 
ook tegenwoordig te zijn bij het opmaken van het proces-verbaal. Indien hij niet 
aanwezig is moet hem een afschrift van het proces-verbaal worden toegestuurd. 
Dit voorschrift heeft onder meer tot doel het recht van verdediging van de be-
keurde te waarborgen. Het verzekert ook de mededeling van de douaneschuld 
aan de belastingschuldige.
De navordering ten slotte gebeurt overeenkomstig de artikelen 279 tot en met 
285 AWDA. 
13. Het bestreden arrest oordeelt dat ingevolge aangifte onder vermelding van 
een onjuiste benaming invoerheffingen werden ontdoken. Het overweegt in dit 
verband verder:
"Wat wijlen [de oorspronkelijke beklaagde en de eiseressen II.1 en 2] betreft, 
stelt het hof [van beroep] vast:

- dat [x.], die bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de 
[eiseres II.4, douane-expediteur en verantwoordelijke voor het opmaken van de 
aangiften en de inklaringsdocumenten] de dato 31 maart 1992 was benoemd tot 
bestuurder van deze vennootschap [...],  in die hoedanigheid werd uitgenodigd 
om de lezing en afsluiting bij te wonen van het proces-verbaal van de administra-
tie der douane en accijnzen de dato 5 februari 1997, waarin, onder meer, een 
overzicht werd gegeven van de verschuldigdheden;

- dat de douaneschuld aan wijlen [de oorspronkelijke beklaagde en de eiseres-
sen II.3 en 4] (alsmede aan [de eisers II.1 en 2)] werd medegedeeld middels het 
proces-verbaal van de administratie der douane en accijnzen de dato 30 maart 
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2000, waarin ook de voormelde rechtspersonen, waarvan [de oorspronkelijke be-
klaagde]  alsdan  de  gedelegeerd-bestuurder  was,  duidelijk  werden  geïdentifi-
ceerd.
Derhalve is, wat laatstgenoemden betreft, de mededeling van de douaneschuld 
niet geschied binnen de termijn van drie jaar na het ontstaan van de douane-
schuld. 
Nu evenwel te dezen, zoals hierboven uiteengezet, vaststaat dat een strafrechte-
lijk vervolgbare handeling aan de basis lag van het ontstaan van deze douane-
schuld, is de termijn van drie jaar niet van toepassing zodat ook na het verstrij-
ken ervan op rechtsgeldige wijze mededeling kon geschieden van deze schuld, 
mededeling die in casu tijdig geschied is op 30 maart 2000".
Met deze overwegingen oordeelt het bestreden arrest onaantastbaar in feite dat 
de opgeëiste bedragen aan ontdoken invoerheffingen aan de eiseres II.4, de ver-
antwoordelijke douane-expediteur, in de persoon van haar bestuurder-directeur 
werden medegedeeld nadat ze waren berekend en geregistreerd in het door de 
daartoe bevoegde ambtenaren op 5 februari 1997 opgestelde proces-verbaal, en 
verantwoordt het zijn beslissing naar recht.
Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk.
Tweede onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 217.1, 218.1 en 3, en 
221.3 CDW, vóór de wijziging bij Verordening (EG) nr. 2700/2000 van het Eu-
ropees Parlement en de Raad van 16 november 2000 (artikel 221.3 (oud) CDW). 
Het onderdeel stelt met name:
"Zoals eiseressen in hun regelmatig voor het hof van beroep genomen synthese-
conclusies hadden aangevoerd, is in casu vast te stellen dat de douaneadministra-
tie minstens vanaf 5 februari 1997, d.i. de datum van het oorspronkelijk proces-
verbaal, over alle nodige gegevens beschikte om het bedrag van de douaneschuld 
tengevolge van de door de douane-expediteur verrichte aangiftes onder een ver-
keerde benaming te bepalen en de verantwoordelijken binnen het douane-expedi-
tiebedrijf te identificeren. Zoals eiseressen hadden aangevoerd, bevatte het aan-
vankelijk proces-verbaal van de administratie der douane en accijnzen reeds een 
nauwkeurige omschrijving van de onjuiste aangiftes en een precieze berekening 
van de daaraan verbonden invoerheffingen (zie concl. P. 19, voorl. al, en p. 21, 
eerste al. en voorl. al) en was ook de betrokken douane-expediteur reeds aange-
duid zodat het volstond de publieke statuten en andere vennootschapsrechtelijke 
informatie te raadplegen om tot nadere identificatie van de verantwoordelijken 
over te gaan (zie concl. p. 21, laatste al. t/m p. 22, vierde al.).
In het licht van de hoger geanalyseerde verordeningsbepalingen en van de uit het 
aanvankelijk proces-verbaal blijkende en door eiseressen ingeroepen omstandig-
heden, kon het bestreden arrest bijgevolg niet op wettige wijze, zonder te onder-
zoeken of de administratie niet reeds minstens op datum van het oorspronkelijk 
proces-verbaal van 5 februari 1997 over alle gegevens beschikte die toelieten het 
bedrag van de douaneschuld te bepalen en [de oorspronkelijk beklaagde] als dou-
aneschuldenaar te identificeren, besluiten tot tijdige mededeling van de douane-
schuld aan wijlen [de oorspronkelijke beklaagde] bij wijze van mededeling op 30 
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maart 2000 van het navolgend proces-verbaal van dezelfde datum. Het bestreden 
arrest schendt derhalve de artikelen 217.1, 218. 1 en 3 en 221.3 CDW zoals van 
kracht ten tijde van de feiten.
Mocht [het] Hof de door eiseressen aan het (oude) artikel 221.3 CDW gegeven 
interpretatie niet delen, vragen eiseressen dat [het] Hof, vooraleer over het mid-
del uitspraak te doen, de volgende prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie te 
willen stellen: 
'Moet artikel 221.3 (oud) van de Verordening (EG) 2913/92 van de Raad van 12 
oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek zoals van 
kracht vóór de wijziging bij Verordening nr.2700/2000 van het Europees Parle-
ment. en de Raad van 16 november 2000, en voor zoveel als nodig ook zoals van 
kracht na die wijziging opgenomen in artikel 221.4 (nieuw), in die zin worden 
uitgelegd dat in geval de douaneschuld ingevolge een strafrechtelijk vervolgbare 
handeling is ontstaan, de mededeling van de douaneschuld aan de douaneschul-
denaar niet is onderworpen aan een termijn van 3 jaar te rekenen vanaf het ogen-
blik waarop de douaneautoriteiten de facto over alle gegevens beschikken om die 
schuld te bepalen en de schuldenaar aan te wijzen, wat niet noodzakelijk samen-
valt met het einde van het douanerechtelijk of strafrechtelijk onderzoek, of zelfs 
aan geen enkele termijn meer is onderworpen?'"
15. Het door het onderdeel ingeroepen artikel 221.3 (oud) CDW bepaalt: 
"3. De mededeling aan de schuldenaar mag niet meer geschieden na het verstrij-
ken van een termijn van drie jaren te rekenen vanaf de datum waarop de douane-
schuld is ontstaan. Wanneer de douaneautoriteiten evenwel ingevolge een straf-
rechtelijk vervolgbare handeling niet in staat waren het juiste bedrag van de wet-
telijk verschuldigde rechten vast te stellen, mag de vorenbedoelde mededeling, 
voor zover de geldende bepalingen daarin voorzien, nog na het verstrijken van de 
genoemde termijn van drie jaar worden gedaan".
16. Het bestreden arrest overweegt zoals hoger in het antwoord op het eerste on-
derdeel is vermeld. Daardoor oordeelt het bestreden arrest onaantastbaar dat de 
opgeëiste bedragen aan ontdoken invoerheffingen aan de eiseres II.4, de verant-
woordelijke douane-expediteur, in de persoon van haar bestuurder-directeur wer-
den medegedeeld nadat ze waren berekend en geregistreerd in het door de daar-
toe bevoegde ambtenaren op 5 februari 1997 opgestelde proces-verbaal. Het on-
derdeel bekritiseert dit oordeel van het bestreden arrest niet. 
Dat het bestreden arrest vervolgens oordeelt dat de douaneschuld later bij proces-
verbaal van 30 maart 2000 ook nog werd medegedeeld aan de gedelegeerd be-
stuurder van de eiseressen II.3 en II.4, doet geen afbreuk aan de door de appel-
rechters bevonden regelmatigheid van de vaststelling, registratie en mededeling 
van 5 februari 1997. 
Het onderdeel dat niet tot cassatie kan leiden, is niet ontvankelijk. 
17. Zoals het Hof van Justitie in zijn arrest van 6 oktober 1982 (Cilfit e.a./Minis-
terie van Volksgezondheid) Zaak nr. 283/81, op verzoek om een prejudiciële be-
slissing over de uitlegging van het toenmalige artikel 117, lid 3, E.E.G.-Verdrag, 
thans artikel 234, voor recht heeft verklaard, is, ter verzekering van de juiste toe-
passing en de eenvormige uitlegging van het gemeenschapsrecht in alle lidstaten, 
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een rechterlijke instantie waarvan de beslissingen niet vatbaar zijn voor hoger 
beroep, verplicht een vraag van gemeenschapsrecht te verwijzen, tenzij zij heeft 
vastgesteld dat de opgeworpen vraag niet relevant is voor de oplossing van het 
geschil, of dat de betrokken gemeenschapsbepaling vroeger reeds door het Hof is 
uitgelegd, of dat de juiste toepassing van het gemeenschapsrecht zo evident is dat 
redelijkerwijze geen ruimte voor twijfel kan bestaan. Bij de laatste uitzondering 
moet  rekening  worden  gehouden  met  de  eigen  kenmerken  van  het  gemeen-
schapsrecht, de bijzondere moeilijkheden bij de uitlegging ervan en het gevaar 
van uiteenlopende rechtspraak binnen de Gemeenschap.
Daar het onderdeel niet ontvankelijk is, hoeft het Hof het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschap niet om een prejudiciële beslissing te verzoeken. 
Derde middel van de eiseressen I. 1 en 2
Eerste onderdeel
18. Het onderdeel betreft de veroordeling van de eiseressen om samen met ande-
ren solidair aan de burgerlijke partij, de tweede verweerder, de som van 1,00 € 
provisioneel te betalen te vermeerderen met vergoedende en gerechtelijke inte-
resten. Het onderdeel voert de schending aan van artikel 283 AWDA, de artike-
len 3 en 4 van Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 
1382 Burgerlijk Wetboek. Het stelt dat het bestreden arrest niet wettig kon be-
slissen toch uitspraak te doen over de vordering die het BIRB, de tweede ver-
weerder, voor de strafrechter tegen de eiseressen stelde.
19. De Verordening (EEG) nr. 2828/93 van 15 oktober 1993 bepaalt:
"Artikel 1 
Oliën van de GN-codes 1515 90 59 en 1515 90 99 mogen slechts in het vrije ver-
keer worden gebracht indien een controle-exemplaar T 5 is afgegeven overeen-
komstig het bepaalde in Verordening (EEG) nr. 3566/92. 
Het douanekantoor waar de douaneformaliteiten voor het  in het  vrije verkeer 
brengen worden vervuld, geeft het controle-exemplaar T 5 af nadat een zeker-
heid is gesteld die overeenkomt met het verschil tussen het betaalde bedrag aan 
douanerechten en het bedrag van de minimumheffing die op de dag van aanvaar-
ding van de aangifte ten invoer geldt voor olijfolie van GN-code 1509 10 10, 
verhoogd  met  het  bedrag  van  de  in  artikel  17  van  Verordening  (EEG)  nr. 
2677/85 van de Commissie bedoelde zekerheid die op dezelfde datum voor dit 
laatste product geldt. 
Artikel 2 
De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat: 

- de controle op de bestemming en/of het gebruik van de olie plaatsvindt;
- de in het vrije verkeer gebrachte producten niet met andere oliën en vetten 

worden opgeslagen.
Artikel 3 
Voor de in het vrije verkeer gebrachte producten worden de voorschriften inzake 
het gebruik en/of de bestemming geacht te zijn nageleefd wanneer deze produc-
ten, behoudens overmacht, binnen een termijn van twaalf maanden:
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- in ongewijzigde staat of na verwerking als andere olie dan olijfolie zijn ver-
pakt in verpakkingen met een inhoud van ten hoogste 5 liter;

of
- zijn gebruikt in of verwerkt tot andere producten dan olijfolie. 

Het interventiebureau wordt ermee belast het gebruik en/of de bestemming van 
de betrokken producten te controleren, tenzij de bevoegde autoriteiten van de 
Lid-Staat een andere controle-instantie aanwijzen.
De in artikel 1 bedoelde zekerheid wordt vrijgegeven tegen overlegging van het 
controle-exemplaar T 5 dat naar behoren is gecertificeerd door de instanties die 
controle hebben uitgeoefend op de werkzaamheden waarvoor het controle-exem-
plaar T 5 is afgegeven".
20. Artikel 283 AWDA bepaalt dat wanneer de overtredingen, fraudes, misdrij-
ven of misdaden, in de artikelen 281 en 282 bedoeld, onverminderd de strafvor-
dering, tevens tot betaling van rechten en accijnzen, en alzo tot een civiele actie 
aanleiding geven, de kennisneming en de berechting daarvan in beide opzichten 
tot de bevoegde criminele of correctionele rechter behoren. Onder de kennisne-
ming van de burgerlijke rechtsvordering tot betaling van ontdoken rechten en ac-
cijnzen, vallen alle burgerlijke rechtsvorderingen die daarmee verband houden.
Het door een strafbaar  feit  invoeren van een door de Verordening (EEG) nr. 
2828/93 bedoeld product onder een andere GN-code, zodat de verplichte zeker-
heidstelling wordt ontdoken, is een door artikel 281 AWDA bedoelde fraude. De 
strafrechter die kennis neemt van dat strafbaar feit, is bevoegd kennis te nemen 
van de vordering in schadevergoeding wegens de daarmee verband houdende 
ontduiking van zekerheidstelling.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...)  
Derde onderdeel
23. Het onderdeel betreft de schade. Het onderdeel concludeert: 
"Het bestreden arrest kon bijgevolg niet op wettige wijze de door het BIRB inge-
roepen schade bestaande in het bedrag van de zekerheid die had moeten worden 
gesteld aannemen, zonder zich te bekommeren over de vraag of de als zonne-
bloemzaadolie aangegeven hazelnotenolie werd uitgevoerd als olijfolie met con-
sumptiesteun of minstens zonder de omvang van die aangevoerde schade tot die 
mogelijke consumptiesteun te hebben beperkt (schending van de artikelen 1 en 3 
van de Verordening (EEG) nr. 2828/93 van de Commissie van 15 oktober 1993 
tot vaststelling van gemeenschappelijke bepalingen voor de controle op het ge-
bruik en/of de bestemming van ingevoerde producten van de GN-codes 1515 90 
59 en 1515 90 99 en van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek)."
24. Bij niet-naleving van de wettelijke verplichte zekerheidstelling kan geen ze-
kerheid worden ingehouden dan wanneer  de door  de  Verordening  (EEG) nr. 
2828/93 gestelde voorwaarden daartoe zijn vervuld.
Dit strafbare feit alleen kan voor het BIRB die door de Verordening (EEG) nr. 
2828/93 bedoelde specifieke schade veroorzaken. In zoverre het onderdeel berust 
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op een andere rechtsopvatting faalt het naar recht.
25. Voor het overige kent het bestreden arrest de tweede verweerder op zijn vor-
dering slechts een voorschot van 1 euro toe, zonder zich uit te spreken over de 
omvang van de door de tweede verweerder in werkelijkheid geleden schade.
In zoverre het onderdeel een beslissing bekritiseert die het bestreden arrest niet 
bevat,  berust  het  op een onjuiste  lezing ervan en mist  het  derhalve feitelijke 
grondslag.
Eerste middel van de eisers II.1, 2, 3 en 4
(...)
Tweede onderdeel
28. Het onderdeel voert aan: 
"Aldus de vorenbedoelde mededeling binnen de drie jaar na het ontstaan van de 
douaneschuld moet worden gedaan zo de autoriteiten in staat waren tijdens deze 
termijn de wettelijk verschuldigde rechten vast te stellen, ondanks een strafrech-
telijk vervolgbare handeling. Bij het verstrijken van de voormelde termijn van 
drie jaar na het ontstaan van de douaneschuld verjaart de vordering tot invorde-
ring van de douaneschuld, onverminderd de in het aangehaald artikel 221, lid 3 
CDW vastgestelde uitzondering, hetgeen gelijk staat met de verjaring en dus met 
het tenietgaan van de schuld zelf. In casu stelde eerste verweerder in het proces-
verbaal van 5 februari 1997 op p. 34 het juiste bedrag van de wettelijk verschul-
digde rechten vast in tabelvorm en vermeldde: 'Het totale bedrag aan invoerhef-
fing voor olijfolie bedraagt 7.885.171,- Bfr.' Het na te vorderen bedrag bedraagt 
7.331.239,- Bfr'. Welke cijfers nadien geen wijziging meer ondergingen blijkens 
de vermelding op p. 15 in het midden van de besluiten naar aanleiding van de 
heropening der debatten van eerste verweerder: 'Voor de olijfolie diende een in-
voerheffing te worden betaald. Dit resulteerde in een navordering van 7.331.232 
BEF (181. 738,74 EUR). Ook de appelrechters stellen op p. 49 vast: '(...) het pro-
ces-verbaal  van  de  administratie  der  douane  en  accijnzen  de  dato  5  februari 
1997, waarin, onder meer, een overzicht werd gegeven van de verschuldigdhe-
den', waartoe zij derde en vierde eisers veroordelen, hetzij 93.381,02 + 88.355,65 
= 181.738,67 €".
Het onderdeel concludeert: 
"Hieruit volgt dat het bestreden arrest derde en vierde eisers onwettig solidair 
veroordeelt tot het betalen van 93.381,02 € en 88.355,65 € invoerrechten op ge-
raffineerde  olijfolie,  verminderd  met  de  reeds  betaalde  invoerrechten  en  ver-
meerderd met de nalatigheidsintresten, op grond van een als tijdig aanziene me-
dedeling van de verschuldigde rechten gedaan op 30 maart 2000 (Schending van 
artikel 221, lid 1 CDW), terwijl eerste verweerder reeds in zijn proces-verbaal 
van 5 februari  1997 die verschuldigdheden kon vaststellen voor de  litigieuze 
sluikinvoer in de periode van 14 tot 17 februari 1995, (Schending van artikel 
221, lid 3 CDW), zodat de vordering tot invordering van die douaneschuld ver-
jaard was uiterlijk drie [jaar ?] later, hetzij uiterlijk in elk geval op 17 februari 
1998 en meteen na  die  datum geen mededeling meer mocht  gedaan worden. 
(Schending van de aangehaalde artikelen 217, lid 1 in fine, 221, lid 1 en lid 3 
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CDW)".
29. Uit het antwoord op het eerste onderdeel van het tweede middel van de eise-
ressen I.1 en 2 en uit het antwoord op het hierboven vermelde eerste onderdeel 
blijkt dat het bestreden arrest oordeelt dat de douaneschuld aan de eiseres II.4, de 
verantwoordelijke douane-expediteur, regelmatig werd medegedeeld bij het pro-
ces-verbaal van 5 februari 1997.
Artikel 221.3 CDW staat er niet aan in de weg dat na een regelmatige medede-
ling achteraf rectificaties worden verricht, onder meer zoals hier betreffende de 
verantwoordelijke bestuurder van de belastingschuldige vennootschap of betref-
fende het bedrag van de ontdoken invoerheffingen. 
Het onderdeel kan niet aangenomen worden.
(...) 
Vierde onderdeel
34. Het onderdeel voert aan dat geen van de geldende bepalingen in het AWDA 
in de mogelijkheid voorziet om de in artikel 221.3 (oud) in fine CDW vermelde 
mededeling van de douaneschuld nog te verrichten na het verstrijken van de in 
dat artikel genoemde termijn van drie jaar.
35. De artikelen 267 en 271 AWDA laten toe een proces-verbaal op te stellen en 
het binnen de vijf dagen ter kennis te brengen van de bekeurde, telkens wanneer 
misdrijven of overtredingen van de wet worden vastgesteld. De artikelen bevat-
ten geen beperking in tijd betreffende de vaststelling en laten derhalve toe de 
vaststelling en de daarop volgende mededeling nog te verrichten na het verstrij-
ken van de termijn van drie jaar vermeld in artikel 221.3 (oud) in fine CDW. 
Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede middel van de eisers II.1, 2, 3 en 4
Eerste onderdeel
36. Het onderdeel voert aan dat de schade die de tweede verweerder vorderde, 
geen vordering is tot betaling van ontdoken rechten die rechtstreeks gegrond is 
op de fiscale wet, maar een vordering in schadevergoeding voortspruitend uit een 
misdrijf. Het onderdeel concludeert: 
"Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat de vordering van twee-
de verweerder 'een civiele actie uitmaakt in de zin van de artikelen 281, 282 en 
283 AWDA'".
37. Artikel 283 AWDA bepaalt: 
"Wanneer de overtredingen, fraudes, misdrijven of misdaden, in de artikelen 281 
en 282 bedoeld, onverminderd de strafvordering, tevens tot betaling van rechten 
of accijnzen, en alzo tot een civiele actie aanleiding geven, zal de kennisneming 
en berechting daarvan in beide opzichten tot de bevoegde criminele of correctio-
nele rechter behoren".
De vordering tot schadevergoeding door de ter zake de bevoegde instantie, hier 
de tweede verweerder, wegens het niet-stellen van de zekerheid bedoeld in de 
Verordening (EEG) nr.  2828/93 tegen de persoon die strafrechtelijk vervolgd 
wordt wegens misdrijven, fraudes of overtredingen waarvan de zekerheidstelling 
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schadelijke gevolgen moest beperken, behoort tot de door artikel 283 AWDA be-
doelde burgerlijke rechtsvordering.
Het onderdeel faalt naar recht.
(...) 
Derde onderdeel
40. Het onderdeel voert aan dat het verval van de strafvordering ingevolge over-
lijden of afstand van de vervolgende partij een einde stelt aan de uitoefening van 
de strafvordering, waardoor de strafrechter onbevoegd wordt om nog kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvordering voortspruitend uit het misdrijf.
41. Het overlijden van de beklaagde in de loop van de regelmatig tegen hem in-
gestelde strafvervolging wegens overtredingen, fraudes en misdrijven bedoeld in 
artikel 281, §1, AWDA, stelt geen einde aan de bevoegdheid van de strafrechter 
om te oordelen over de op artikel 283 AWDA gestoelde burgerlijke rechtsvorde-
ringen. 
In zoverre het onderdeel het overlijden van de rechtsvoorgangers van de eiseres-
sen II.3 en 4 bedoelt, faalt het naar recht.
42. In zoverre het onderdeel een afstand van de vervolgende partij bedoelt zon-
der die nader te preciseren, is het wegens onnauwkeurigheid niet ontvankelijk.
(...)
Derde middel van de eisers III.1 en 2
50. Het middel voert aan en concludeert:
"1.3. Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde op 27 september 2006 ener-
zijds wel terecht dat het niet of laattijdig inboeken geen invloed heeft op het 
recht van de douaneautoriteiten om tot navordering over te gaan. Dat volgt im-
mers op logische wijze uit de vaststelling dat de mededeling in overeenstemming 
met artikel 221, lid 1 Communautair douanewetboek geen voorwaarde is voor 
het verschuldigd zijn van het bedrag. Anderzijds had het hof van beroep eigenlijk 
moeten nagaan of überhaupt een mededeling van het bedrag door de autoriteiten 
was gedaan in overeenstemming met artikel 221, lid 1 om te kunnen oordelen of 
dat bedrag geïnd kon worden. Dit alles is van belang met het oog op de verval-
termijn van drie jaar die bepaald is in artikel 221, lid 3 van het Communautair 
douanewetboek (rekening houdende met de uitzondering op deze vervaltermijn). 
Het hof van beroep beperkt zich ertoe te stellen dat in het onderhavige geval op 2 
oktober 1996 door de administratie bij ter post aangetekende brieven tijdig en 
rechtsgeldig deze mededeling werd gedaan. Nergens wordt echter verduidelijkt 
wanneer de boeking heeft plaatsgevonden, zodat niet kan uitgemaakt worden of 
deze mededeling wel degelijk rechtsgeldig geschied is. Nochtans werd dit punt 
wel degelijk uitdrukkelijk aan het oordeel van het Hof van Beroep te Antwerpen 
voorgelegd in de vervangende beroepsconclusie voor eisers in cassatie na hero-
pening van het debat d.d. 31 mei 2006.
2. Het bestreden arrest maakt derhalve enerzijds, door laatstgenoemde onduide-
lijkheid, de wettigheidscontrole van [het] Hof onmogelijk (schending van artikel 
149 G.W.) en houdt anderzijds een schending van artikel 221 van het Commu-
nautair douanewetboek in, onder meer door te oordelen dat artikel 221, lid 1 niet 
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van invloed is op de relaties tussen de lidstaten en hun rechtsonderhorige.
3. In het geval [het] Hof enige twijfel zou hebben omtrent de betekenis en draag-
wijdte van artikel 221, lid 1 van het Communautair douanewetboek, is het gepast 
hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Eisers zijn dan 
ook zo vrij [het] Hof de volgende formulering voor te stellen:

- moet de in artikel 221, lid 1 van het Communautair douanewetboek voorge-
schreven mededeling steeds geschieden na de boeking van het bedrag van rech-
ten, of, met andere woorden, moet de in artikel 221 van het Communautair doua-
newetboek voorgeschreven mededeling steeds door de boeking van het bedrag 
van de rechten worden voorafgegaan?

- indien het antwoord op deze eerste vraag ja is, kan dan op basis van een on-
geldige mededeling - d.w.z. een mededeling die niet is voorafgegaan door de 
boeking van het bedrag van de rechten - dat bedrag worden nagevorderd van de 
rechtsonderhorige door de betreffende lidstaat?"
51. Zoals uit het antwoord op het eerste onderdeel van het tweede middel van de 
eiseressen I.1 en 2 blijkt, worden de misdrijven, fraudes of overtredingen van de 
wet in verband met rechten verschuldigd bij invoer of bij uitvoer vastgesteld, dit 
is geboekt, met het proces-verbaal van daartoe bevoegde personen zoals bedoeld 
door de artikelen 267 en 268 AWDA, dat aan de belastingschuldige wordt mede-
gedeeld overeenkomstig de artikelen 267 en 268 AWDA. Geen bepaling van het 
CDW of het AWDA belet evenwel dat de douaneschuld door de bevoegde amb-
tenaren reeds wordt geboekt en aan de belastingschuldige wordt medegedeeld bij 
een afzonderlijke notificatie vóór de opstelling van het proces-verbaal. 
Het bestreden arrest overweegt: 
"Te dezen werd op 2 oktober 1996 door de administratie der douane en accijnzen 
te Antwerpen (opsporingsinspectie) bij ter post aangetekende brieven tijdig en 
rechtsgeldig notificatie gedaan van de douaneschuld aan de B.V. Thionville Sur-
veying Company [de oorspronkelijk zevende gedaagde] en aan wijlen A. O. [de 
rechtsvoorganger van de eisers] (de feiten zich situerende in de periode tussen 25 
mei 1994 en 30 april 1995, zoals voormeld) (cfr. bijlagen sub 33 en 34 bij voor-
meld proces-verbaal van de administratie der douane en accijnzen de dato 5 fe-
bruari 1997 en het bezwaarschrift de dato 26 augustus 1999 van de B.V. Thion-
ville Surveying Company [de oorspronkelijk zevende gedaagde] op blz. 2 mel-
ding makend van deze notificatie - stukken door de vervolgende partij neerge-
legd ter terechtzitting van dit [hof van beroep] de dato 23 februari 2005)".
Met deze overweging stelt het bestreden arrest vast dat de douaneschuld van de 
oorspronkelijk zevende gedaagde regelmatig werd geboekt en medegedeeld bij 
de notificatie van 2 oktober 1996. 
Het middel kan niet worden aangenomen.
52. Hieruit blijkt dat de opgeworpen prejudiciële vragen niet relevant zijn voor 
het antwoord op het besproken middel, en is er derhalve geen grond om ze aan 
het Hof van Justitie te stellen.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve cassatieberoepen.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. De Baets, D. Dewandeleer, Brussel, De Bruyn, Wouters en Maes.

Nr. 305

2° KAMER - 5 juni 2007

1º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALLERLEI - 
VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - VERZOEK TOT INTREKKING VAN 
EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - DOEL - GEVOLG

2º RECHTERLIJK GEWIJSDE — ALLERLEI - STRAFZAKEN - BIJZONDERE WET 
GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE 
REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - DOEL - GEVOLG

3º GRONDWETTELIJK HOF - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - 
STRAFZAKEN - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING - DOEL - GEVOLG

4º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BIJZONDERE WET 
GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE 
REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - VONNIS - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - HOGER 
BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - ONTVANKELIJKHEID

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - 
ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING - VONNIS - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR - HOGER BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

6º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP 
EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING - HOGER BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR TEGEN DE 
BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - OPDRACHT VAN DE APPELRECHTER

7º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - 
ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING - HOGER BEROEP 
VAN DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR TEGEN DE BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - 
OPDRACHT VAN DE APPELRECHTER

8º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BIJZONDERE WET GRONDWETTELIJK HOF - 
ARTIKEL 10 - VERZOEK TOT INTREKKING VAN EEN OP EEN VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 



Nr. 305 - 5.6.07 HOF VAN CASSATIE 1241 

VEROORDELING - VONNIS - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - 
GEVOLG VOOR DE BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - BEVOEGDHEID VAN DE 
STRAFRECHTER - VOORWAARDE

9º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
INTREKKING VAN DE BESLISSING OP STRAFGEBIED - HERSTELVORDERING - RECHTER DIE VASTSTELT 
DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG

10º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - DEFINITIEVE INTREKKING VAN DE BESLISSING OP 
STRAFGEBIED - BESLISSING OVER DE HERSTELVORDERING - HOGER BEROEP - APPELRECHTER DIE 
VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - 
GEVOLG

11º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF - BESLISSING OVER DE 
STRAFVORDERING IN KRACHT VAN GEWIJSDE - GEEN BESLISSING OVER DE AANHANGIGE 
HERSTELVORDERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN DE OP DE VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE 
VEROORDELING OP STRAFGEBIED - BESLISSING OVER HET VERZOEK TOT INTREKKING EN OVER DE 
NOG AANHANGIGE HERSTELVORDERING IN ÉÉN VONNIS - BEROEP VAN DE STEDENBOUWKUNDIG 
INSPECTEUR - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER BEVOEGD IS OM OVER DE 
HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG

12º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - VERNIETIGING VAN EEN WET DOOR HET 
GRONDWETTELIJK HOF - BESLISSING OVER DE STRAFVORDERING IN KRACHT VAN GEWIJSDE - GEEN 
BESLISSING OVER DE AANHANGIGE HERSTELVORDERING - VERZOEK TOT INTREKKING VAN DE OP DE 
VERNIETIGDE REGEL GESTEUNDE VEROORDELING OP STRAFGEBIED - BESLISSING OVER HET VERZOEK 
TOT INTREKKING EN OVER DE NOG AANHANGIGE HERSTELVORDERING IN ÉÉN VONNIS - BEROEP VAN 
DE STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR - APPELRECHTER DIE VASTSTELT DAT HIJ NIET LANGER 
BEVOEGD IS OM OVER DE HERSTELVORDERING TE OORDELEN - GEVOLG

1º, 2° en 3° Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgenden, Bijzondere  
Wet Grondwettelijk Hof, dat strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die 
gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbepaling, leidt  
een nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvordering en eventueel de daarop  
gestoelde  burgerlijke  rechtsvordering  opnieuw  worden  berecht.  (Artt.  10  tot  met  13, 
Bijzondere Wet Arbitragehof)

4º en 5° De stedenbouwkundige inspecteur kan hoger beroep instellen tegen de beslissing  
over  de  herstelvordering  genomen in  een geding  ingeleid  ingevolge  een verzoek tot  
intrekking bedoeld in de artikelen 10 en volgende, Bijzondere Wet Grondwettelijk Hof.  
(Artt. 10 tot met 13, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

6º  en  7°  Ingevolge  het  hoger  beroep  van de stedenbouwkundige  inspecteur  tegen de  
beslissing  over  de  herstelvordering  genomen  in  een  geding  ingeleid  ingevolge  een 
verzoek  tot  intrekking  bedoeld  in  de  artikelen  10  en  volgende,  Bijzondere  Wet  
Grondwettelijk Hof, moet de appelrechter, ook na de definitieve beslissing van de eerste  
rechter tot intrekking van de veroordeling tot straf, onderzoeken of hij voor de beoordeling  
van  de  herstelvordering  verder  bevoegd  is1.  (Artt.  10  tot  met  13,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

1 Wat de bevoegdheid van de strafrechter betreft, zie Cass., 13 dec. 2005, AR P.05.0693.N, nr 666 
met conclusie van proc.-gen. DE SWAEF; Cass., 10 okt. 2006, AR P.06.0640.N, nr.473.



1242 HOF VAN CASSATIE 5.6.07 - Nr. 305 

8º Ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op strafgebied is de strafrechter  
verder bevoegd om te oordelen over de herstelvordering wanneer deze tijdig, dit is op het 
ogenblik  dat  de  instandhouding  nog  strafbaar  was,  voor  hem  werd  ingesteld;  in  
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed op de  
beslissing  tot  herstel,  die  verworven  blijft2.  (Artt.  10  tot  met  13,  Bijzondere  Wet 
Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

9º  en  10°  De  appelrechter  die  vaststelt  dat  hij  ten  gevolge  van  de  intrekking  van  de  
veroordeling tot straf niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat  
deze niet tijdig, dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de 
strafrechter  aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13, §5, Bijzondere  
Wet Grondwettelijk Hof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen3. (Artt. 10 tot 
met 13, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

11º  en  12°  De  omstandigheid  dat  ten  tijde  van  het  vernietigingsarrest  van  het  
Grondwettelijk  Hof  slechts  een  in  kracht  van  gewijsde  gegane  beslissing  over  de  
strafvordering voorhanden was en dat de herstelvordering nog hangende was voor de 
correctionele rechtbank, doet geen afbreuk aan de verplichting van de appelrechter, die  
vaststelt dat hij ten gevolgen van de intrekking van de veroordeling tot straf niet langer  
bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet  tijdig,  dit  is  op het  
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de strafrechter aanhangig werd 
gemaakt,  om  overeenkomstig  artikel  13,  §5,  Bijzondere  Wet  Grondwettelijk  Hof  de 
herstelvordering naar de bevoegde rechter te verwijzen, wanneer het beroepen vonnis  
gelijktijdig met de intrekking van de penale veroordeling over de herstelvordering besliste  
en alleen deze laatste vordering ten gevolge van het hoger beroep voor de appelrechter  
wordt gebracht. (Artt. 10 tot met 13, Bijzondere Wet Arbitragehof; Art. 149, Decr. Vl. R. 18 
mei 1999)

(STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR, aangesteld voor het grondgebied van het Vlaams Gewest e.a. T. V.)

ARREST

(A.R. P.06.1545.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 25 oktober 2006.
Eiser voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, één middel aan. 
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. De verweerder werd als beklaagde vervolgd voor de Correctionele Recht-

bank te Turnhout wegens instandhouding, van 12 september 1999 tot 20 juni 
2002, van een aanzienlijke reliëfwijziging, met name verhoging door het afgra-
ven van de bovenlaag, het opvullen van de vrijgekomen ruimte en het terug aan-
brengen van een bovenlaag, op een onroerend goed gelegen in agrarisch gebied. 
Het bevel tot dagvaarding van de verweerder dateert van 12 september 2003, en 
werd op 13 oktober 2003 aan deze laatste betekend.

2. De herstelvordering van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur, geda-
teerd 20 juni 2002, strekte tot herstel van de plaats in de vorige staat.

2 Ibid.
3 Ibid.
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3. Bij verstekvonnis van 15 januari 2004 werden de feiten bewezen verklaard, 
en werd de verweerder tot straf veroordeeld. Op de herstelvordering werd het 
herstel in de oorspronkelijke toestand bevolen, onder verbeurte van een dwang-
som per dag vertraging.

4. Bij vonnis van 16 september 2004, gewezen op verzet van de verweerder, 
werd het verstekvonnis vernietigd, werden de feiten bewezen verklaard, en werd 
de  verweerder  opnieuw veroordeeld tot  straf.  Wat  betreft  de herstelvordering 
werd de heropening van het debat bevolen en werd het openbaar ministerie ver-
zocht na te gaan of de herstelvordering, zoals gevorderd door de stedenbouwkun-
dig inspecteur, reeds door de verweerder werd uitgevoerd.

5. Ingevolge de gedeeltelijke vernietiging van artikel 146, derde lid, van het 
Stedenbouwdecreet bij arrest van het Arbitragehof van 19 januari 2005 (arrest nr. 
14/2005, Belgisch Staatsblad van 31 januari 2005), vorderde de verweerder, bij 
verzoekschrift op 18 mei 2005 neergelegd ter griffie van de Correctionele Recht-
bank te Turnhout, de intrekking van het vonnis van 16 september 2004 overeen-
komstig artikel 10 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof.

6.  Bij  vonnis  van  16  februari  2006 maakte  de  Correctionele  Rechtbank te 
Turnhout de veroordeling ongedaan, en verklaarde zich onbevoegd om kennis te 
nemen van de herstelvordering die pas na 21 augustus 2003, d.i. sedert de inwer-
kingtreding op 22 augustus 2003 van het gedeeltelijk vernietigde artikel 7 van 
het decreet van 4 juni 2003 houdende wijziging van het Stedenbouwdecreet 1999 
dat het instandhoudingsmisdrijf inzake stedenbouw gedeeltelijk heeft gedepena-
liseerd, aanhangig werd gemaakt.

7. Ingevolge het hoger beroep van de stedenbouwkundig inspecteur bevestigde 
het bestreden arrest de beroepen beslissing.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
8. Het middel komt op tegen de beslissing van de appelrechters dat zij niet ge-

vat waren te oordelen over de vordering tot intrekking op het enkel hoger beroep 
van de stedenbouwkundig inspecteur, dat zij bijgevolg niet te oordelen hadden 
over de conclusies van de partijen met betrekking tot deze intrekking en dat eiser 
ten onrechte verzoekt de herstelvordering met toepassing van artikel 13, §5, Bij-
zondere Wet Arbitragehof naar de burgerlijke rechter te verwijzen.

9. Artikel 13, §1, Bijzondere Wet Arbitragehof bepaalt dat de veroordelingen 
in strafzaken gegrond op een vernietigde wet, een vernietigd decreet of een in ar-
tikel 134 van de Grondwet bedoelde vernietigde regel, of op een verordening ter 
uitvoering van zodanige wet, decreet of in artikel 134 van de Grondwet bedoelde 
regel, evenals de beslissingen tot opschorting van de uitspraak van dergelijke 
veroordelingen door de intrekking ongedaan worden gemaakt binnen de grenzen 
waarin zij is uitgesproken.

10. Krachtens artikel 13, §5, Bijzondere Wet Arbitragehof verwijst de rechter, 
indien hij ten gevolge van de intrekking niet langer bevoegd is om uitspraak te 
doen op de burgerlijke rechtsvordering, deze naar de bevoegde rechter. De arti-
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kelen 660 tot 663 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 16, §§1 en 2, van 
voormelde bijzondere wet zijn mede van toepassing op die verwijzing.

11. Het verzoek tot intrekking bepaald in de artikelen 10 en volgende Bijzon-
dere Wet Arbitragehof strekt tot het ongedaan maken van de veroordelingen die 
gegrond zijn op een sindsdien door het Grondwettelijk Hof vernietigde wetsbe-
paling. Het verzoek leidt een nieuw geding in en heeft tot gevolg dat de strafvor-
dering en eventueel  de  daarop gestoelde  burgerlijke  rechtsvordering opnieuw 
worden berecht. Daarbij kan de stedenbouwkundige inspecteur hoger beroep in-
stellen tegen de beslissing over de herstelvordering.

12. Ingevolge dit hoger beroep moet de appelrechter, ook na de definitieve be-
slissing van de eerste rechter tot intrekking van de veroordeling tot straf, onder-
zoeken of hij voor de beoordeling van de herstelvordering verder bevoegd is. De 
strafrechter is met name ondanks de definitieve intrekking van de beslissing op 
strafgebied  verder  bevoegd  wanneer  de  herstelvordering  tijdig,  dit  is  op  het 
ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, voor hem werd ingesteld. In 
voorkomend geval is de intrekking van de veroordeling tot straf zonder invloed 
op de beslissing tot herstel, die verworven blijft.

13. De appelrechter die evenwel vaststelt dat hij ten gevolge van de intrekking 
niet langer bevoegd is om de herstelvordering te beoordelen omdat deze niet tij-
dig, dit is op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was, bij de straf-
rechter aanhangig werd gemaakt, moet overeenkomstig artikel 13 §5, Bijzondere 
Wet Arbitragehof, deze vordering naar de bevoegde rechter verwijzen. De om-
standigheid dat ten tijde van het vernietigingsarrest van het Grondwettelijk Hof 
slechts een in kracht van gewijsde gegane beslissing over de strafvordering voor-
handen was, en dat de herstelvordering nog hangende was voor de correctionele 
rechtbank, doet geen afbreuk aan deze verplichting tot verwijzing wanneer het 
beroepen vonnis gelijktijdig met de intrekking van de penale veroordeling over 
de herstelvordering beslist en alleen deze laatste vordering ten gevolge van het 
hoger beroep voor de appelrechter wordt gebracht.

14. De appelrechters stellen vooreerst vast dat het beroepen vonnis impliciet 
maar zeker de vordering tot intrekking en de herstelvordering samenvoegde en 
samen in één vonnis daarover oordeelde. Zij oordelen vervolgens dat het enkele 
hoger beroep van de eiser tot herstel hen niet adieert van hetgeen de eerste rech-
ter op strafrechtelijk gebied heeft beslist. De beschikkingen tot intrekking van de 
eerste rechter, die louter de beoordeling aangaande de schuld en de straftoeme-
ting betreffen, zijn, aldus de appelrechters, bij hen niet aanhangig. Zij oordelen 
dat zij alleen gevat zijn te oordelen over de herstelvordering.

15. Door op die gronden te oordelen dat  eisers hoger beroep geen verband 
houdt met een rechtspleging tot intrekking, en dat zij bijgevolg niet ertoe gehou-
den zijn om diens herstelvordering met toepassing van artikel 13, §5, Bijzondere 
Wet Arbitragehof, wegens hun niet langer bevoegd zijn, naar de bevoegde rech-
ter te verwijzen, miskennen de appelrechters de devolutieve kracht van eisers ho-
ger beroep, en verantwoorden zij hun beslissing niet naar recht. 

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

nietigde arrest.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter  – Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-ge-
neraal –  Advocaten:  mrs. Geinger, M. Van Battel, Mechelen en D. De Schoenmaeker, 
Mechelen.

Nr. 306

2° KAMER - 5 juni 2007

1º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING

2º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING

3º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERPLICHTING - GRENZEN - GEVOLG

5º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERPLICHTING - GRENZEN - GEVOLG

6º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VERPLICHTING - GRENZEN - GEVOLG

7º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
GELDBOETE - RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA

8º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - GELDBOETE - 
RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA

9º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
GELDBOETE - RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA

10º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
GELDBOETE - RECHTVAARDIGING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - CRITERIA
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11º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VOORWAARDE

12º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - STRAF - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VOORWAARDE

13º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - VOORWAARDE

14º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - STRAF EN STRAFMAAT - KEUZE - MOTIVERING - AFZONDERLIJKE REDENEN

15º STRAF — ALLERLEI - STRAF EN STRAFMAAT - KEUZE - MOTIVERING - AFZONDERLIJKE 
REDENEN

16º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
ACCIJNSPRODUCTEN NIET IN BESLAGGENOMEN EN VERBEURDVERKLAARD - GEVOLG - ONTDOKEN 
ACCIJNS - BIJZONDERE ACCIJNS

17º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - 
ACCIJNSPRODUCTEN NIET IN BESLAGGENOMEN EN VERBEURDVERKLAARD - GEVOLG - ONTDOKEN 
ACCIJNS - BIJZONDERE ACCIJNS

18º CASSATIEMIDDELEN — ALGEMEEN - REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - 
VASTSTELLING VAN FEITEN DOOR DE RECHTER - ONWETTIGE WETSTOEPASSING OP DIE FEITEN - 
MOTIVERINGSGEBREK

19º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
VASTSTELLING VAN FEITEN DOOR DE RECHTER - ONWETTIGE WETSTOEPASSING OP DIE FEITEN - 
MOTIVERINGSGEBREK

20º DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE INVORDERING VAN ACCIJNZEN 
ONTSTAAT - STRAF - VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG

21º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE 
INVORDERING VAN ACCIJNZEN ONTSTAAT - VERBEURDVERKLARING - AARD - GEVOLG

22º DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE INVORDERING VAN ACCIJNZEN 
ONTSTAAT - STRAF - VERBEURDVERKLARING - OVERTREDER IN STAAT VAN FAILLISSEMENT - 
GEVOLG - CURATOR

23º STRAF — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE 
INVORDERING VAN ACCIJNZEN ONTSTAAT - VERBEURDVERKLARING - OVERTREDER IN STAAT VAN 
FAILLISSEMENT - GEVOLG - CURATOR

24º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — ALLERLEI - DOUANE EN ACCIJNZEN - OVERTREDING WAARDOOR DE 
INVORDERING VAN ACCIJNZEN ONTSTAAT - VERBEURDVERKLARING - OVERTREDER IN STAAT VAN 
FAILLISSEMENT - GEVOLG - CURATOR

25º DOUANE EN ACCIJNZEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - GELDBOETE - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 85, SW. - TOEPASSING

26º MISDRIJF — ALLERLEI - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - GELDBOETE - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 85, SW. - TOEPASSING
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27º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - WET ACCIJNSPRODUCTEN - OVERTREDING - GELDBOETE - 
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - ARTIKEL 85, SW. - TOEPASSING

1º, 2° en 3° Artikel 85 van het Strafwetboek dat de vermindering van correctionele straffen  
toelaat volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandigheden aanwezig zijn, is  
overeenkomstig  artikel  100  van  het  Strafwetboek  bij  gebrek  aan  andersluidende  
bepalingen  niet  toepasselijk  op  de  misdrijven  strafbaar  gesteld  door  de  Wet  
Accijnsproducten, die geen andersluidende bepalingen bevat betreffende verzachtende 
omstandigheden. (Artt. 85 en 100, Sw.; Artt. 39, 40 en 41, Wet 10 juni 1997 betreffende 
de algemene regeling  voor  accijnsproducten,  het  voorhanden hebben en het  verkeer 
daarvan en de controles daarop)

4º, 5° en 6° Uit de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof volgt dat, zolang de wet de  
aangelegenheid niet anders regelt, de rechter die bestraft voor een overtreding van de  
bepalingen van de Wet Accijnsproducten,  overeenkomstig artikel  39 van die wet,  vrij  
verzachtende  omstandigheden  kan  aannemen  zonder  dat  hij  daartoe  verplicht  is;  
wanneer hij dat doet kan hij, afgezien van het bepaalde in artikel 195, tweede en derde  
lid van het Wetboek van Strafvordering, de geldboete vrij verminderen1. (Art. 195, tweede 
en  derde lid,  Sv.;  Art.  39,  Wet  10  juni  1997 betreffende de algemene regeling  voor 
accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de  controles 
daarop)

7º, 8°, 9° en 10° Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen  
van de Wet Accijnsproducten, verzachtende omstandigheden aanneemt en de geldboete  
vermindert, moet de strafmaat van de opgelegde geldboete gerechtvaardgd worden door 
de  aangenomen  verzachtende  omstandigheden  die  onder  meer  betrekking  kunnen  
hebben  op  het  misdrijf  zelf,  zijn  omstandigheden  en  gevolgen,  het  aandeel  van  de  
beklaagde in het misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens eigen aan de persoon  
van de beklaagde en het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. (Art. 39, Wet 10 
juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het  voorhanden 
hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)

11º, 12° en 13° Wanneer de rechter die bestraft voor een overtreding van de bepalingen 
van de Wet Accijnsproducten verzachtende omstandigheden wenst aan te nemen dient  
hij  evenwel rekening te houden met het doel van de wet, die de overtreding met een  
zware geldboete wil bestraft zien om te beletten dat fraude zou worden gepleegd met het 
oog op de enorme winst die men met het misdrijf kan maken2. (Art. 39, Wet 10 juni 1997 
betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het 
verkeer daarvan en de controles daarop)

14º en 15° Geen wetsbepaling schrijft voor dat een afzonderlijke motivering vereist is voor  
de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat van iedere 
straf  of  van iedere  maatregel  met  een telkens verschillende motivering  moet  worden 
verantwoord3. (Art. 195, tweede lid, Sv.)

16º  en  17°  Wanneer  de  accijnsproducten niet  effectief  in  beslaggenomen en verbeurd  
verklaard zijn, moet de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere accijns worden 
uitgesproken.  (Art.  42,  Wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor 
accijnsproducten,  het  voorhanden  hebben  en  het  verkeer  daarvan  en  de  controles 
daarop)

18º en 19° De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door  
hem vastgestelde feiten een onwettige wetstoepassing maakt, is geen motiveringsgebrek  

1 Gw. H., arrest nr 165/2006 van 8 nov. 2006, B.S. 26 jan. 2007; Gw. H., arrest nr 199/2006 van 13 
dec. 2006, B.S. 12 feb. 2007.
2 Zie Cass., 18 mei 1999, AR P.98.0883.N, nr 288.
3 Cass., 17 okt. 2000, AR P.98.1344.N, nr 555; Cass., 14 nov. 2000, AR P.98.1412.N, nr 618; R. 
DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2003, nr 1294.
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in de zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid4. (Art. 149, Gw. 1994)

20º en 21° De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 
december 2004 heeft een zakelijk karakter, dat wil zeggen dat ze het voorwerp zelf treft  
wie ook de eigenaar ervan is en waar het zich ook bevindt, onverminderd de mogelijkheid  
voor de eigenaar om eventueel aan te tonen dat hij vreemd is aan het misdrijf. (Art. 436, 
derde lid, Programmawet 2004)

22º, 23° en 24° Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert om de verbeurdverklaring  
van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004 uit te spreken 
tegen de curator van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator.  (Art. 436, derde 
lid, Programmawet 2004)

25º, 26° en 27° Wanneer de rechter bestraft voor een overtreding van de bepalingen van 
de  Wet  Accijnsproducten  kan  hij  voor  de  geldboete  verzachtende  omstandigheden 
aannemen, zonder dat artikel 85 van het Strafwetboek toepasselijk is. (Artt. 39, 40 en 41, 
Wet  10  juni  1997  betreffende  de  algemene  regeling  voor  accijnsproducten,  het 
voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop)

(N. e.a. T. BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.06.1655.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 15 november 2006.
De eisers I, II en IV voeren in een gezamenlijke memorie drie middelen aan. 
De eisers III voeren in een memorie drie middelen aan. 
De eiser V voert in een memorie drie middelen aan. 
Al deze memories zijn aan dit arrest gehecht.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN EN PROCEDUREVOORGAANDEN
1. De verweerder vervolgde de eiser I, de eiser II, de thans gefailleerde ven-

nootschap waarvan de huidige eisers III de curatoren zijn, de eiser IV en de eiser 
V, wegens inbreuk op artikel 419 van de Programmawet van 27 december 2004. 
Het betrof meer bepaald de uitslag van 1.869.980 liter gasolie als gasolie verwar-
ming uit het belastingentrepot zonder toevoeging van de herkenningsmiddelen 
rode kleurstof en solvent yellow 124 en zodoende onregelmatige onttrekking van 
een product dat onder de toepassing van artikel 419 van de programmawet valt, 
aan de schorsingsregeling en aan de debitering welke voorgeschreven is om de 
heffing van dat recht te verzekeren (feit I A).
De eisers werden eveneens vervolgd wegens misbruik van de machtiging als er-
kend entrepothouder door manipulatie van het automatisch injectiesysteem waar-
door geen herkenningsmiddelen werden toegevoegd aan de gasolie uitgeslagen 
uit voornoemd entrepot onder de schorsingsregeling (feit II A).

4 Over het onderscheid tussen een motiveringsgebrek en een onwettigheid: zie conclusie proc.-gen. 
du Jardin bij Cass., 7 dec. 2001, voltallige zitting, AR C.99.0442.F, nr 681
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2. Het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Hasselt van 7 december 2005 
verklaarde alle eisers schuldig aan de hen ten laste gelegde feiten.
Het veroordeelde:

- de eiser I, II en IV elk tot een hoofdgevangenisstraf van twaalf maanden en 
tot een geldboete van 6.917.775,20 euro (zijnde tien maal de ontdoken accijns, 
bijzondere accijns en bijdrage op de energie) of een vervangende gevangenisstraf 
van 90 dagen, met uitstel gedurende drie jaar voor de helft van de gevangenis-
straf en een gedeelte van 3.500.000,00 euro van de geldboete of een vervangende 
gevangenisstraf van 40 dagen;

- de vennootschap (eisers III) tot een geldboete van 7.500.000,00 euro, met uit-
stel gedurende drie jaar voor een gedeelte van 3.500.000,00 euro; 

- de eiser V tot een hoofdgevangenisstraf van tien maanden en tot een geldboe-
te van 6.917.775,20 euro of een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen, met 
uitstel gedurende drie jaar voor de helft van de gevangenisstraf en een gedeelte 
van de 3.500.000,00 euro van de geldboete of een vervangende gevangenisstraf 
van 40 dagen.
Voorts werden alle eisers solidair veroordeeld tot betaling van de ontdoken ac-
cijns, de ontdoken bijzondere accijns op gasolie en de ontdoken bijdrage op de 
energie op gasolie.
De  correctionele  rechtbank  verklaarde  tevens  de  betrokken  hoeveelheid  van 
1.869.980 liter gasolie verbeurd evenals een aantal andere zaken. 
3. Alle eisers, de verweerder en het openbaar ministerie kwamen van dit vonnis 
in hoger beroep. 
4. Het bestreden arrest, dat met eenparigheid werd gewezen, 

- verklaart de vennootschap (eisers III) niet schuldig; 
- verklaart de overige eisers wel schuldig en veroordeelt hen elk tot een hoofd-

gevangenisstraf van twaalf maanden met uitstel gedurende vijf jaar. Wat de eiser 
II betreft geldt dit uitstel niet voor een gedeelte van vier maanden van de hoofd-
gevangenisstraf;

-  veroordeelt  de  schuldig  verklaarde  eisers  solidair  tot  een  geldboete  van 
6.917.775,20 euro of telkens een vervangende gevangenisstraf van 90 dagen;

- verklaart de gasolie ten belope van 1.869.980 liter verbeurd en veroordeelt de 
eisers I, II, IV en V, bij niet-wederoverlegging ervan, solidair tot het betalen van 
de tegenwaarde zijnde 1.093.938,30 euro;

- verklaart verbeurd de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen alsmede 
de voorwerpen die hiertoe gediend hebben of daartoe bestemd waren en de zaken 
die uit het misdrijf voortkomen. 
Op civielrechtelijk gebied 

- veroordeelt het bestreden arrest alle eisers solidair tot het betalen van de ont-
doken accijns op gasolie, de ontdoken bijzonder accijns en de ontdoken energie-
bijdrage op gasolie;

- verklaart het de eisers III civielrechtelijk aansprakelijk voor de geldboeten en 
kosten ten laste van de eisers I, II en IV.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep van de eisers III
5. Het bestreden arrest spreekt de naamloze vennootschap voor wiens faillisse-
ment thans de eisers optreden, vrij als beklaagde.
Het cassatieberoep van de eisers is in zoverre bij gebrek aan belang, niet ontvan-
kelijk.
Beoordeling 
Middelen van de eisers I, II en IV
(...) 
Tweede middel
8. Het middel betreft enkel de strafmaat van de aan de eisers I, II en IV opgeleg-
de straffen. Het middel voert schending aan van: 

- de artikelen 10, 11 en 149 van de Grondwet;
- artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering.

Het middel stelt dat het bestreden arrest door tegenstrijdigheid is aangetast waar 
het enerzijds voor de straftoemeting zegt onder meer rekening te houden met het 
blanco strafregister van de eisers I en II en het relatief gunstig strafrechtelijk ver-
leden van de eiser IV, wat noopt tot het individualiseren van de straftoemeting, 
hierin begrepen de geldboete, anderzijds hen niettemin toch veroordeelt tot de 
maximale geldboete, minstens dat de straftoemeting niet gemotiveerd is overeen-
komstig artikel 195 van het Wetboek van Strafvordering.
In ondergeschikte orde verzoekt het middel, in zoverre de beslissing van de ap-
pelrechters dient te worden begrepen als zouden zij van mening zijn dat de rech-
ter de geldboete niet mag verminderen op grond van verzachtende omstandighe-
den, aan het Grondwettelijk Hof drie prejudiciële vragen te stellen.
9. De appelrechters straffen de eisers I, II en IV met toepassing van artikel 39 
van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnspro-
ducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 
(Wet Accijnsproducten) dat zegt:
"Iedere overtreding van de bepalingen van deze wet die tot gevolg heeft dat de 
accijns opeisbaar wordt, wordt gestraft met een boete van tienmaal de in het spel 
zijnde accijns met een minimum van 250,00 EUR. 
Bovendien  worden  de  overtreders  bestraft  met  een  gevangenisstraf  van  vier 
maanden tot een jaar wanneer accijnsproducten die worden geleverd of zijn be-
stemd om te worden geleverd in het land, in het verbruik zijn gesteld zonder aan-
gifte of wanneer het vervoer ervan geschiedt onder dekking van valse of vervals-
te documenten of wanneer de overtreding gebeurt door benden van ten minste 
drie personen.
In geval van herhaling wordt de geldboete en de gevangenisstraf verdubbeld. 
Benevens vorenvermelde straf worden de goederen waarop de accijns verschul-
digd is, de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen en de voorwerpen die 
gediend hebben of bestemd waren om de fraude te plegen in beslag genomen en 
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verbeurd verklaard".
Artikel 85 van het Strafwetboek dat voorziet in de mogelijke vermindering van 
correctionele straffen volgens bepaalde regels indien verzachtende omstandighe-
den aanwezig zijn, is overeenkomstig artikel 100 van het Strafwetboek bij gebre-
ke van andersluidende bepalingen niet toepasselijk op de misdrijven die bij bij-
zondere wetten en verordeningen strafbaar zijn gesteld. 
De Wet Accijnsproducten bevat geen andersluidende bepaling betreffende ver-
zachtende omstandigheden.
10. Nadat het Grondwettelijk Hof in zijn arrest nr. 138/2006 van 14 september 
2006, voor recht heeft gezegd dat artikel 23, eerste lid, van de wet van 22 okto-
ber 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie de 
artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 6.1 van 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, schendt in zoverre het de 
strafrechter niet toestaat om, wanneer er verzachtende omstandigheden bestaan, 
de erin bepaalde geldboete op enigerlei wijze te matigen, heeft het in zijn arrest 
nr. 165/2006 van 8 november 2006, dat gewezen werd vóór de uitspraak van het 
bestreden arrest, hetzelfde gezegd met betrekking tot dat artikel 39, eerste lid, 
van de Wet Accijnsproducten. Het Grondwettelijk Hof heeft deze rechtspraak 
nadien herhaald in zijn arrest nr. 199/2006 van 13 december 2006 betreffende ar-
tikel 221, §1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd 
bij koninklijk besluit van 18 juli 1977 (AWDA) en artikel 39, eerste lid, van de 
Wet Accijnsproducten.
Deze rechtspraak heeft tot gevolg dat zolang de wet de aangelegenheid niet an-
ders regelt, de rechter die voor een overtreding van de bepalingen bestraft over-
eenkomstig artikel 39 van de Wet Accijnsproducten vrij verzachtende omstan-
digheden kan aannemen -niet verplicht- en wanneer hij dit doet, afgezien van het 
bepaalde in het hierna aangehaalde artikel 195, tweede en derde lid, van het Wet-
boek van Strafvordering, de geldboete vrij kan verminderen. Wel moet de straf-
maat van de opgelegde geldboete gerechtvaardigd worden door de aangenomen 
verzachtende omstandigheden. Deze kunnen onder meer betrekking hebben op 
het misdrijf zelf, zijn omstandigheden en gevolgen, het aandeel van de beklaagde 
in het misdrijf en zijn mate van schuld, de gegevens die eigen zijn aan de per-
soon van de beklaagde en het doel dat de rechter met de bestraffing beoogt. De 
rechter dient bij dit laatste evenwel rekening te houden met het doel van de wet, 
die hier de overtreding met een zware geldboete wil bestraft zien om te beletten 
dat fraude zou worden gepleegd met het oog op de enorme winst die men met het 
misdrijf kan maken.
11. Artikel 195, tweede en derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, be-
paalt: 
"Het vonnis vermeldt nauwkeurig, maar op een wijze die beknopt mag zijn, de 
redenen waarom de rechter, als de wet hem daartoe vrije beoordeling overlaat, 
dergelijke straf of dergelijke maatregel uitspreekt. Het rechtvaardigt bovendien 
de strafmaat voor elke uitgesproken straf of maatregel. Wanneer hij veroordeelt 
tot een geldboete houdt hij voor de vaststelling van het bedrag ervan rekening 
met de door de beklaagde aangevoerde elementen over zijn sociale toestand.
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De rechter kan een geldboete uitspreken beneden het wettelijk minimum van de 
boete indien de overtreder om het even welk document voorlegt dat zijn precaire 
financiële situatie bewijst." 
Geen wetsbepaling schrijft evenwel voor dat een afzonderlijke motivering vereist 
is voor de keuze van de straf en het bepalen van de strafmaat, noch dat de maat 
van iedere straf of van iedere maatregel met een telkens verschillende motivering 
moet worden verantwoord.
12. De appelrechters motiveren de aan de aan de beklaagden opgelegde straffen 
als volgt.
"De hierna bepaalde hoofdgevangenisstraffen en het effectief gedeelte ervan (wat 
[de eiser IV en de eiser V] betreft) en effectieve geldboeten zijn passend en ge-
boden, gelet op:

-  de  aard en de zwaarwichtigheid van de bewezen verklaarde feiten,  zoals 
voormeld;

- de omvang van de fraude en de ondermijnende invloed ervan op de fiscale en 
economische ordening;

- de concrete individuele betrokkenheid van de respectieve beklaagden, zoals 
uiteengezet;

- de persoon van beklaagden, met inbegrip van het blanco strafregister van (de 
eiser I en de eiser II], het relatief gunstig strafrechtelijk verleden van [de eiser 
IV] en de strafrechtelijke antecedenten van [de eiser V]. 
[De eisers I, II, IV en V] werden nog niet veroordeeld tot een criminele straf of 
tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, zodat uitstel van 
tenuitvoerlegging voor een termijn van vijf jaar van de hoofdgevangenisstraffen 
en, wat [de eiser IV en de eiser V] betreft van het hierna bepaalde gedeelte van 
de hoofdgevangenisstraf, van aard is de verbetering van beklaagden te doen ver-
hopen.
De vervangende gevangenisstraffen zijn aangepast aan de omvang van de geld-
boeten."
Met deze motivering verantwoorden de appelrechters de aan de eisers I, II en IV 
opgelegde geldboete naar recht. 
13. Uit het bestreden arrest blijkt niet dat de appelrechters zich de mogelijkheid 
ontzeggen om de geldboete wegens verzachtende omstandigheden beneden het 
wettelijke minimum te minderen. 
Het middel kan niet worden aangenomen.
14. Er is geen grond tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Grondwette-
lijk Hof. 
Derde middel
15. Het middel voert schending aan van artikel 439 Programmawet van 27 de-
cember 2004 en van de artikelen 10, 11 en 149 Grondwet. Het stelt dienaangaan-
de dat het arrest, enerzijds, de verbeurdverklaring uitspreekt van niet aangehaal-
de 1.869.980 liter gasolie met de veroordeling van de eisers I, II en IV om bij 
niet overlegging ervan solidair de tegenwaarde van 1.093.938,30 euro te betalen, 
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anderzijds de eisers veroordeelt tot de ontdoken accijns, bijzondere accijns en 
energiebijdragen.
16.Overeenkomstig artikel 439 van de vermelde Programmawet zijn de accijn-
zen altijd opeisbaar, met uitzondering evenwel van de accijnzen verschuldigd op 
de accijnsproducten die naar aanleiding van de vaststelling van een overtreding 
op basis van artikel 436 effectief worden in beslag genomen en naderhand wor-
den verbeurd verklaard of middels een transactie aan de schatkist worden afge-
staan.
Hieruit volgt dat wanneer de accijnsproducten niet effectief in beslaggenomen en 
verbeurd verklaard zijn de veroordeling tot de ontdoken accijns en bijzondere ac-
cijns moet uitgesproken worden.
De bijzondere energiebijdrage wordt evenwel door artikel 439 voormeld niet be-
oogd.
In zoverre het middel uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt het naar recht.
17. De omstandigheid dat een rechter bepaalde feiten vaststelt en op deze door 
hem vastgestelde feiten vervolgens een onwettige wetstoepassing maakt, is geen 
motiveringsgebrek in de zin van artikel 149 Grondwet maar een onwettigheid.
In zoverre het middel een motiveringsgebrek aanvoert, faalt het naar recht.
18. Het bestreden arrest  overweegt dat het de vervolgende partij  staat om, in 
voorkomend geval, overeenkomstig artikel 439 Programmawet van 27 december 
2004, af te zien van verdere invordering van de ingevolge de definitief geworden 
verbeurdverklaring niet meer opeisbare accijnzen, verschuldigd op naar aanlei-
ding van de vaststelling van de overtreding op basis van artikel 436 van de ver-
melde Programmawet in beslag genomen accijnsproducten.
Het staat evenwel de rechter die een verbeurdverklaring uitspreekt, zelf daaraan 
het rechtsgevolg te geven dat de wet bepaalt.
19. Het arrest spreekt enerzijds tegen de eisers I, II, IV en ook V de verbeurdver-
klaring uit van de 1.869.980 liter niet-aangehaalde gasolie en veroordeelt hen, bij 
niet overlegging ervan, solidair tot betaling van 1093.938,30 euro, zijnde de te-
genwaarde ervan, veroordeelt hen anderzijds tot verbeurdverklaring van volgen-
de zaken die uit het misdrijf voortkomen, namelijk 35.176 liter gasolie, ter waar-
de van 20.581,00 euro reeds begrepen in de vermelde hoeveelheid van 1.869.980 
liter en vermeld in een bepaalde inventaris, en van 5.013 en 5.013 liter gasolie 
vermeld  in  dezelfde  inventaris,  ter  waarde  van  respectievelijk  2.552,61  en 
2.923,04 euro.
In zoverre de verbeurdverklaring van de 1.869.980 liter de aangehaalde hoeveel-
heden van 35.176, 5.013 en 5.013 liter omvat, dit is meer dan (1.869.980 min 
35.176, 5.013 en 5.013 is) 1.824.778 liter, en de veroordeling bij niet-overleg-
ging tot betaling van de niet-aangehaalde gasolie ook de tegenwaarde van deze 
laatste  vermelde  aangehaalde  hoeveelheden,  dit  is  in  zoverre  de  tegenwaarde 
daarvan bepaald wordt op meer dan (1.093.938,30 min 20.581,00 , 2.552,61 en 
2.923,04 euro is) 1.067.881,30 euro, schenden de appelrechters artikel 439 van 
de voormelde Programmawet.
Het middel is in zoverre gegrond.
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Middelen van de eisers III
(...) 
Derde middel
25. Het middel betreft de verbeurdverklaring van de aan de failliete vennoot-
schap (eisers III) toebehorende goederen, waaromtrent het bestreden arrest over-
weegt: 
"De enkele omstandigheid dat de [vennootschap] in staat van faillissement werd 
verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt de dato 16 de-
cember 2005, brengt niet met zich dat, zoals aangevoerd door de curatoren, de, 
op de voormelde wetsbepalingen gebaseerde vordering van de vervolgende partij 
tot strafrechtelijke verbeurdverklaring van de voor de faillietverklaring regelma-
tig in beslag genomen goederen zonder voorwerp zou zijn geworden".
Het middel voert schending aan van:

- de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851,
- de artikelen 16, 23, 24, 25, 51, 75 en 99 van de Faillissementswet van 8 au-

gustus 1997,
- artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 27 december 2004,
- het algemeen rechtsbeginsel inzake de gelijkheid van de schuldeisers.

Het middel stelt: 
- dat de rechten van de schuldeiser vastgesteld worden op datum van het fail-

lissement en aan deze rechten niet meer kan worden geraakt door latere ingrepen, 
inzonderheid dat het actief niet meer ten voordele van één welbepaalde schuldei-
ser, weze het de Staat, kan worden bezwaard met een zakelijk recht;

- dat de verbeurdverklaring, waarvan sprake in artikel 436, derde lid, van de 
voormelde Programmawet dat zegt dat de producten waarop accijnzen zijn ver-
schuldigd, de bij de overtreding gebruikte vervoermiddelen alsmede de voorwer-
pen die bij de overtreding hebben gediend of daartoe waren bestemd, worden in 
beslag genomen en verbeurdverklaard, de eigendom doet overgaan en niet het 
voorafgaand beslag;
- dat dan ook de uitvoering van een maatregel van verbeurdverklaring, uitgespro-
ken na het vonnis van faillietverklaring, in strijd is met het principe van de sa-
menloop en de gelijkheid der schuldeisers. 
26. De verbeurdverklaring van artikel 436, derde lid, van de Programmawet van 
27 december 2004 heeft een zakelijk karakter, dit wil zeggen dat ze het voorwerp 
zelf treft wie ook de eigenaar ervan is en waar ook het zich bevindt. Zoals dat het 
geval  is  voor een verbeurdverklaring met toepassing van artikel  221 AWDA, 
mag de eigenaar eventueel aantonen dat hij vreemd is aan het misdrijf.
Geen wetsbepaling of rechtsbeginsel verhindert evenwel de verbeurdverklaring 
van artikel 436, derde lid, van de Programmawet uit te spreken tegen de curator 
van een gefailleerde in zijn hoedanigheid van curator.
Het middel faalt naar recht.
Middelen van de eiser V
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Eerste middel
27. Het middel betreft de eiser opgelegde geldboete. Het middel voert schending 
aan van: 

- artikel 85, eerste lid, van het Strafwetboek;
-  artikel  436,  eerste  en vierde  lid,  van de Progammawet  van 27 december 

2004;
- artikel 39, eerste lid, van de Wet Accijnsproducten. 

Eerste onderdeel
28. Het onderdeel stelt dat het bestreden arrest zou laten verstaan dat het geen 
verzachtende omstandigheden in aanmerking mocht nemen, wat onder meer een 
schending zou uitmaken van artikel 85 van het Strafwetboek.
Zoals uit het antwoord op het tweede middel van de eisers I, II en IV blijkt, kan 
de rechter hier voor de geldboete wel verzachtende omstandigheden aannemen, 
maar is artikel 85 van het Strafwetboek niet toepasselijk.
Het onderdeel faalt in zoverre naar recht.
29. Voor het overige blijkt uit het bestreden arrest niet dat de appelrechters laten 
verstaan dat  zij  voor de geldboete geen verzachtende omstandigheden zouden 
mogen aannemen.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
30. Het onderdeel gaat ervan uit dat de strafrechter bij aanneming van verzach-
tende omstandigheden voor een overtreding van een bepaling bestraft overeen-
komstig artikel 436, eerste en vierde lid, van de Programmawet, artikel 85 Straf-
wetboek moet toepassen. 
Om die hoger reeds vermelde redenen, faalt het onderdeel naar recht. 
(...) 
Ambtshalve uitbreiding van de cassatie
35. De vernietiging van de beschikking van het bestreden arrest tot betaling van 
bepaalde bedragen bij niet-overlegging van verbeurdverklaarde goederen, raakt 
de openbare orde en moet worden uitgebreid tot alle eisers. 
Ambtshalve onderzoek van de beslissingen op de strafvordering
36. Voor het overige zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorge-
schreven rechtsvormen in acht genomen en zijn de beslissingen overeenkomstig 
de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het:

- tegen de eiser V de verbeurdverklaring uitspreekt van de in beslag genomen 
gelden  voor  een  totale  waarde  van  respectievelijk  268.945,00  euro,  3.400,00 
Britse ponden en 170,00 US-dollars en tegen de eisers I, II, IV en V de verbeurd-
verklaring uitspreekt van meer dan 1.824.778 liter niet-aangehaalde gasolie.
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- de eisers I, II, III, IV en V veroordeelt, bij niet-wederoverlegging van meer 
dan 1.824.778 liter gasolie, tot betaling van meer dan 1.067.881,65 euro. 

- de eisers I, II, III, IV en V veroordeelt tot betaling van de ontdoken accijns, 
bijzondere accijns en energiebijdrage in zoverre die 35.176, 5.013 en 5.013 liter 
gasolie begrijpt.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eisers elk in drie vierde van de kosten van hun respectieve cassa-
tieberoepen en laat het andere vierde ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Huybrechts, waarnemend 
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten:  mrs. Verbist, Geinger, De Baets, R. Verstraeten, Brussel, Claeys Boúúaert.

Nr. 307

2° KAMER - 5 juni 2007

1º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE - DEELNEMING OF 
LIDMAATSCHAP - ZELFSTANDIG MISDRIJF - GEVOLG

2º VERENIGING VAN BOOSDOENERS - CRIMINELE ORGANISATIE - CONSTITUTIEVE 
BESTANDDELEN - MIDDELEN AANGEWEND OM DE MISDRIJVEN DIE HET DOEL VORMEN TE VERBERGEN 
OF TE VERGEMAKKELIJKEN - MIDDEL DAT ZELF EEN MISDRIJF UITMAAKT - VERHOUDING TOT HET 
MISDRIJF VAN DEELNEMING OF LIDMAATSCHAP

1º  Een  beklaagde  is  schuldig  aan  één  van  de  in  artikel  324ter,  §§1  tot  4  van  het  
Strafwetboek  bepaalde  misdrijven  van  zodra  hij  onder  één  van  de  daarin  bepaalde  
vormen  deel  uitmaakt  van  de  criminele  organisatie,  zonder  dat  daarom  ook  de 
constitutieve  bestanddelen  eigen  aan  de  criminele  organisatie  in  zijnen  hoofde,  als  
deelnemer aan deze organisatie, moeten verenigd zijn1. (Artt. 324bis en 324ter, Sw.)

2º  Het  gebruik  van  listige  kunstgrepen  of  de  aanwending  van  commerciële  of  andere 
structuren om het plegen van de misdrijven te verbergen of te vergemakkelijken, weze  
het bij middel van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, als constitutief bestanddeel 
van  de  criminele  organisatie  zoals  bedoeld  in  artikel  324bis  van  het  Strafwetboek,  
vereenzelvigt  zich  niet  met  een der  onderscheiden daden van deelneming aan deze 
organisatie zoals bedoeld in artikel 324ter, §§1 tot 4 van het Strafwetboek2 3. (Artt. 324bis 
en 324ter, Sw.)

1 Zie Cass., 25 okt. 2005, AR P.05.1034.N, nr 537; Cass., 24 feb. 2004, AR P.04.0251.N, nr 100; 
Cass., 24 feb 2004, AR P.04.0253.N, nr 101. Deze vorige rechtspraak benadrukte het onderscheid 
tussen, enerzijds, het door de artikelen 324ter, §§1 tot 4 van het Strafwetboek bedoelde lidmaatschap 
van of deelneming aan een criminele organisatie en, anderzijds, de strafbare feiten die het oogmerk of 
doel vormen van de criminele organisatie. Thans wordt het onderscheid gemaakt tussen lidmaatschap 
of deelneming en de strafbare feiten die het middel inhouden waarmee de criminele organisatie haar 
doel poogt te bereiken.
2 Ibid.
3 Zie Cass., 6 nov. 2002, AR P.02.1394.F, nr 588.
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(C. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0232.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 10 januari 2007.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

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

aan. 
De eisers III, IV en V voeren geen middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Wat de eisers M. C. en S. B. betreft
(...)
Tweede gelijkluidend middel van de beide memories
7. Het middel voert aan dat de appelrechters, om het aan de eiser sub I of aan 

de medebeklaagden van de eiser sub II ten laste gelegde feit van betrokkenheid 
bij een criminele organisatie bewezen te verklaren, vaststellen dat de organisatie 
van meet af aan het oogmerk had om middels gemeenrechtelijke valsheid in ge-
schriften en/of gebruik van valse stukken de opsporingen en identificatie te be-
moeilijken, waarbij de kwestieuze valse of vervalste facturen één der elementen 
vormen van het opzetten, uitvoeren, finaliseren en afschermen van de opgezette 
constructie, en er één geheel mee vormen. 

Het middel leidt hieruit af "dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest 
blijkt dat de appelrechters van oordeel zijn dat het aan (de eisers) ten laste geleg-
de feit van betrokkenheid bij een criminele organisatie één geheel vormt met het 
misdrijf van gemeenrechtelijke valsheid in geschriften en/of gebruik van valse 
stukken", waaruit "volgt dat de appelrechters van oordeel zijn dat het aan de ei-
sers ten laste gelegde feit twee verschillende misdrijven oplevert, namelijk de 
oorspronkelijk ten laste gelegde betrokkenheid bij een criminele organisatie (arti-
kel 324bis en 324ter van het Strafwetboek) enerzijds en valsheid in geschriften 
anderzijds". Bijgevolg moesten de appelrechters dit feit onder zijn meest gestren-
ge kwalificatie als valsheid in geschriften en/of gebruik van valse stukken her-
omschrijven, waarbij zij dan tevens hun onbevoegdheid wegens niet-correctiona-
lisering van een misdaad hadden moeten vaststellen.

8. Het artikel 324bis, eerste lid, (oud) Strafwetboek, toepasselijk op het ogen-
blik van de feiten, omschreef de criminele organisatie als iedere gestructureerde 
vereniging van meer dan twee personen die duurt in de tijd, met als oogmerk het 
in onderling overleg plegen van misdaden en wanbedrijven die strafbaar zijn met 
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gevangenisstraf van drie jaar of een zwaardere straf, om direct of indirect vermo-
gensvoordelen te verkrijgen, en waarbij gebruik gemaakt wordt van intimidatie, 
bedreiging, geweld, listige kunstgrepen of corruptie, of waarbij commerciële of 
andere structuren worden aangewend om het plegen van de misdrijven te verber-
gen of te vergemakkelijken. 

Anderzijds stelde artikel 324ter, §§1 tot 4, (oud) Strafwetboek, het misdrijf 
van deelneming aan dergelijke organisatie volgens het in §§1 tot 4 gemaakte on-
derscheid strafbaar. Een beklaagde was schuldig aan één van de in artikel 324ter, 
§§1 tot 4 bepaalde misdrijven van zodra hij onder één van de daarin bepaalde 
vormen deel uitmaakt van de criminele organisatie, zonder dat daarom ook de 
constitutieve bestandelen eigen aan de criminele organisatie in zijne hoofde, als 
deelnemer aan deze organisatie, moeten verenigd zijn. 

De thans toepasselijke versies van de artikelen 324bis, eerste lid, en 324ter, §1, 
Strafwetboek doen daaraan niet af.

9. Het middel dat ervan uitgaat dat het gebruik van listige kunstgrepen of de 
aanwending van commerciële of andere structuren om het plegen van de misdrij-
ven te verbergen of te vergemakkelijken, weze het bij middel van valsheid in ge-
schriften en gebruik ervan, als constitutief bestanddeel van de criminele organi-
satie zoals bedoeld in artikel 324bis (oud) Strafwetboek, zich vereenzelvigt met 
een der onderscheiden daden van deelneming aan deze organisatie zoals bedoeld 
in artikel 324ter, §§1 tot 4, (oud) Strafwetboek, faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering
10. 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 eisers in de kosten van hun cassatieberoep. 

5 juni 2007 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter  – Ver-
slaggever:  de h. Frère –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-gene-
raal – Advocaten:  mrs. Maes en H. Van Bavel, Brussel.

Nr. 308

VERENIGDE KAMERS - 6 juni 2007

1º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - SAMENHANG - WET IN DE TIJD 
- WERKING

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - 
SAMENHANG

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — TUCHTZAKEN - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - 
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SAMENHANG - WET IN DE TIJD - WERKING

4º HOGER BEROEP — TUCHTZAKEN - RECHTER - RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - 
TEKORTKOMINGEN - HOF VAN CASSATIE - VERENIGDE KAMERS - TUCHTRECHTELIJKE ORGANEN - 
WET IN DE TIJD - ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING - VERNIETIGING - GEVOLG - GRENZEN

5º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE 
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - VERENIGDE 
KAMERS - RECHTERLIJKE TUCHT - HOGER BEROEP - TUCHTRECHTELIJKE ORGANEN - WET IN DE 
TIJD - ONREGELMATIGE AANHANGIGMAKING - VERNIETIGING - GEVOLGEN - GRENZEN

6º RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN - VERHOOR - BEGRIP

7º SAMENHANG - BEGRIP - RECHTERLIJKE TUCHT - RECHTER - TEKORTKOMINGEN

1º, 2° en 3° Wanneer tussen tuchtrechtelijke tekortkomingen samenhang bestaat en het  
onderzoek van een eerste tekortkoming heeft geleid tot een verhoor door de bevoegde  
overheid onder gelding van de oude wet, blijft de oude procedure van toepassing op alle  
samenhangende feiten, zelfs op die welke dagtekenen van na de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet1. (Art. 34, Wet 7 juli 2002; Art. 405bis, Ger.W.)

4º en 5° Wanneer de zaak door het volgen van een niet toepasselijke procedure op niet  
regelmatige wijze aanhangig gemaakt is bij de tuchtrechtelijke organen, is er grond tot  
vernietiging zonder verdere uitspraak2. 

6º Onder verhoor in de zin van art. 34, van de wet van 7 juli 2002, moet worden verstaan  
het eerste verhoor van de betrokkene door de bevoegde overheid onder gelding van de 
oude wet3. 

7º Er bestaat samenhang wanneer tekortkomingen meningsverschillen tussen de appellant 
en zijn korpschef over de plichten van het ambt van rechter en over de werking van het  
gerecht aan het licht brengen4. 

(C.)

Conclusie van advocaat-generaal J.-M. Genicot :
Over het verwijt dat  de verzoeker richt tot het beroepen arrest,  namelijk dat het de 

draagwijdte van de artikelen 405bis van het Gerechtelijk Wetboek en 34 van de wet van 7 
juli 2002 miskent, wat te dezen tot gevolg heeft dat de zaak op onregelmatige wijze bij de 
tuchtoverheid aanhangig gemaakt is.

I.Toepasselijke bepalingen.
Uit artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 blijkt dat de vroegere artikelen 404 tot 427 van 

het Gerechtelijk Wetboek, met artikel 405 als enige uitzondering, van toepassing blijven 
op alle tuchtvorderingen waarin de betrokkene was gehoord voor 14 februari 2005, dag 
waarop de nieuwe wet van 7 juli 2002 in werking is getreden.

Overigens bepaalt artikel 405bis, dat in werking getreden is op 14 februari 2005, dat 
elke  nieuwe  tekortkoming  die  samenhang  vertoont  met  een  reeds  lopende  procedure 
behandeld en berecht wordt tijdens die procedure.

2.Bespreking.
De  huidige  tuchtprocedure  tegen  appellant  heeft  betrekking  op  twee  afzonderlijke 

feiten:

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.308. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Ibid.
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Blijkens de aangiftebrief die de korpschef van appellant op 19 oktober 20045 aan de 
eerste  voorzitter  van  het  hof  van  beroep  geschreven  heeft,  hebben  de  eerste  feiten 
betrekking  op  de  weigering  om  dossiers  te  behandelen  van  het  kabinet  van  de 
onderzoeksrechter waarmee hij tijdelijk was belast met ingang van 1 september 2004.

De tweede hebben betrekking op de “onjuiste en onwaardige”6 bewoordingen die hij in 
zijn  vonnis  van  20  april  2005  heeft  gebruikt  en  waarbij  de  appellant  volgens  zijn 
korpschef “…nogmaals, onder de dekmantel van de onafhankelijkheid van de rechter, 
zich blijkbaar het recht heeft toegeëigend om de plichten van zijn ambt te verzuimen …”7.

In dat vonnis besliste de appellant, die betwistte dat hij een strafdossier kon behandelen 
dat  een vrouwelijke  collega van dezelfde  kamer hem blijkens het  zittingsblad van 21 
maart 2005 had teruggezonden wegens de overbelasting van de rol, in hoofdzaak om dat 
dossier op zijn beurt te verwijzen naar een latere terechtzitting waarin hij geen zitting had.

Er  dient  te  worden vastgesteld dat beide soorten,  aan de appellant  verweten feiten, 
passen  in  dezelfde  context  en  telkenmale  verband  houden  met  situaties  waarin  de 
appellant weigert sommige dossiers te behandelen die z.i. ten onrechte aan hem waren 
toegewezen  tijdens  de  uitoefening  van  zijn  ambt  van  feitenrechter  en  van 
onderzoeksrechter gedurende een tijdvak van minder dan 8 maanden, en dat de “onjuiste 
en onwaardige bewoordingen” die onder de tweede feiten waren aangeklaagd rechtstreeks 
door die weigering waren ingegeven.

Het begrip samenhang in artikel 405 bis van het Gerechtelijk Wetboek dient niet te 
worden begrepen in de technische betekenis die artikel 30 van hetzelfde wetboek daaraan 
toekent,  maar  doelt  hier  duidelijk  op  het  materiële  verband  tussen  de  feiten  die  het 
voorwerp  uitmaken  van  de  lopende  procedure  en  de  nieuwe  feiten8.  Er  bestaat  dus 
ontegensprekelijk  vanuit  dit  oogpunt  een  materiële  samenhang  tussen  het  geheel  van 
beide soorten feiten en dit zowel door hun aard en hun gelijkaardige context als door hun 
samenhang in de tijd.

De appellant is evenwel over de eerstgenoemde feiten reeds gehoord op 23 december 
2004 door de raadsheer die door de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel bij 
beschikking was aangewezen om die feiten te onderzoeken9. De termen “werd gehoord” 
in artikel 34 verwijzen immers enkel naar de voorwaarde dat het verhoor in een tuchtzaak 
materieel heeft plaatsgevonden en stellen geen enkele andere vereiste. Het Hof heeft zich 
trouwens in die zin reeds uitgesproken in zijn arrest van 12 januari 200610.

Gelet op het onderling verband tussen de bovenvermelde artikelen 34 en 405 bis diende 
dus, wegens het feit dat de verzoeker een eerste maal onder gelding van de vroegere wet 
was verhoord, de oude wet te worden toegepast op het geheel van de feiten wegens de 
samenhang die ertussen bestond.

Het bestreden arrest dat die twee feiten van elkaar onderscheidt,  beslist  evenwel op 
bladzijde 3 en 4 dat de nieuwe wet weliswaar niet van toepassing is op de eerste feiten, 

5 Stuk 1, submap 1, van het dossier van de rechtspleging van de Nationale Tuchtraad, dat zelf opge-
nomen is in stuk 1 van de inventaris van het dossier van het hof van beroep en advies van de Nationa-
le Tuchtraad van 10 januari 2006, stuk 22, bladzijde 6, van hetzelfde dossier.
6 Advies van de Nationale Tuchtraad van 10 januari 2006, stuk 22 – bladzijde 7, van het rechtsple-
gingsdossier van de nationale tuchtraad, dat  zelf is opgenomen in stuk 1 van het dossier van het hof 
van beroep.
7 Brief van de voorzitster van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel van 3 oktober 2005, stuk 7 – 
bladzijde 1 van hetzelfde dossier.
8 Gerechtelijk recht, Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, com-
mentaar bij art. 405bis Ger.W., Ghislain Londers, Kluwer, Mechelen, 2005, p. 67.
9 Stuk 14, submap Nationale Tuchtraad, verslag van 30 november 2005 ter attentie van de Nationale 
tuchtraad; stuk 1, 6e stuk).
10 Cass., 12 jan. 2006, AR. D.05.0013.F, nr.32.
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maar wel op de tweede die hun oorzaak vinden in het vonnis van 20 april 2005, dat is na 
14 februari 2005, dag waarop de nieuwe wet van kracht is geworden.

De Nationale Tuchtraad is aldus te dezen op 10 januari en 15 mei 2006 opgetreden op 
grond van de nieuwe bepalingen van de wet van 7 juli 2002. Advocaat-generaal Xavier 
De Riemacker wijst evenwel precies erop dat de belangrijkste innovatie van die nieuwe 
bepalingen “réside incontestablement dans le rôle nouveau dévolu au Conseil national de 
discipline,  lequel  ne  dispose  plus  d’un  pouvoir  décisionnel  (  –  que  lui  reconnaissait 
l’ancien artikel 411 tel que modifié par la loi du 7 mai 1999) mais est compétent pour 
instruire les faits susceptibles d’être sanctionnés par une peine disciplinaire majeure ainsi 
que pour donner ensuite un avis non contraignant quant à la peine qu’il estime devoir être 
appliquée au cas d’espèce. Le Conseil national de discipline est de la sorte appelé à être le 
garant de l’unité de la jurisprudence»11.

De tuchtorganen hebben dus op een onregelmatige wijze kennisgenomen van de zaak 
op  grond  van een  wet  die  op  deze zaak niet  van toepassing  is.  Dat  verantwoordt  de 
vernietiging van de bestreden beslissing.

3.Devolutieve kracht – Grenzen.
Opdat het hoger beroep devolutieve kracht zou hebben waardoor de rechter over een 

tuchtstraf12 ten gronde uitspraak zou kunnen doen bij wege van een nieuwe beschikking in 
de plaats van de eerste rechters, is het vereist dat de zaak bij laatstgenoemden regelmatig 
aanhangig gemaakt is13. Aangezien de tuchtvordering wegens haar tweeslachtige aard een 
zelfstandig karakter bezit waardoor ze in sommige opzichten gelijkt op de strafvordering 
en in andere op de burgerlijke rechtsvordering14, bevestigt de rechtspraak dat:

-  in  strafzaken  geen  uitspraak  over  de  zaak  zelf  dient  te  gebeuren  wanneer  de 
vernietiging het gevolg is van het feit dat de eerste rechter niet bevoegd was of niet wettig 
kennisgenomen heeft van de zaak. Dat staat te lezen in de arresten van 20 februari 1990, 1 
oktober 1986 en 19 oktober 197615.

-  indien  in  burgerlijke  zaken  de  eerste  rechter  zich  ten  onrechte  niet  onbevoegd 
verklaard  heeft,  het  hoger  beroep  geen  enkele  devolutieve  kracht  kan  hebben  en  de 
appelrechter het dossier naar het bevoegde gerecht verwijst (art. 643, Ger.W.)16.

Het staat derhalve te dezen niet aan het Hof over de zaak zelf uitspraak te doen.
Voor het overige dient het al evenmin een verwijzing naar de bevoegde tuchtoverheid 

in overweging te nemen:
-  enerzijds  beperkt  artikel  415,  §9,  van  het  Gerechtelijk  Wetboek  zich  ertoe  de 

overheden in beroep het recht te geven lichtere of zwaardere straffen op te leggen dan 
diegene die zijn uitgesproken of geen straf op te leggen.

11 Liber Amicorum, Pierre Marchal, “Aspects du nouveau droit disciplinaire des magistrats”, Xavier 
de Riemacker, p. 313 en 314.
12 Jean du Jardin, toen proc-gen., “Rechtspraak in tuchtzakendoor de beroepsorden: toetsing van de 
wettelijkheid door het Hof van Cassatie”, openingsrede van 1 september 2000, p. 47, Bruylant, 2000;
13 Zie Georges de Leval, “Eléments de procedure civile”, Larcier, 2e uitg., 2005, nr. 248.
14 Over het zelfstandig karakter van de tuchtprocedure, zie: “Autonomie de l’action disciplinaire”, 
Jean Sace, Revue de droit de l’ULB, 1991, bladzijde 7 e.vlg.). Blijkbaar helt ze nu eens over naar de 
strafvordering, bijvoorbeeld door de toepassing van de leer van de wettig verantwoorde straf, dan 
weer wijkt ze daarvan af, bijvoorbeeld  door amnestie, herstel in eer en rechten, gratierecht of nog de 
uitwissing van de veroordelingen (p. 17 en 18, op. cit). Zij  onderscheidt zich van de burgerlijke 
rechtsvordering onder meer door de regels inzake de bewijsvoering (p. 20) of de uitsluiting van con-
tractuele sancties (p. 21).
15 Cass., 20 feb. 1990, AR. 3175, nr. 371; Cass., 1 okt. 1986, A.C. 1986-87, nr. 60; Cass., 19 okt. 
1976, A.C. 1977, p. 209
16 Cass., 19 april 2002, AR. C.01.0014.F, nr. 242.
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- anderzijds ontneemt de onregelmatigheid zelf van de aanhangigmaking elke inhoud 
aan het begrip verwijzing zelf, in zoverre de rechter redelijkerwijze niet kan beschikken 
over een zaak die bij hem niet aanhangig gemaakt is, dit in tegenstelling bijvoorbeeld tot 
het afzonderlijke geval van een vernietiging wegens onbevoegdheid17.

Het staat aan de bevoegde tuchtoverheid om, gelet op het geheel van de gegevens van 
de zaak, in voorkomend geval, een nieuwe procedure in te leiden.

4. Besluit.
Het behage aan het Hof,
Het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren,
De beroepen beslissing te vernietigen.

ARREST (vertaling)

(A.R. D.07.0008.F)

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

van 13 februari 2007 waarbij aan de appellant, rechter in de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Nijvel, als hoofdstraf van de eerste graad de inhouding van wedde 
gedurende 15 dagen wordt opgelegd.

De appellant heeft bij ter post aangetekende brief een verzoekschrift verzon-
den dat op de griffie van het Hof is ingekomen op 9 maart 2007.

Het openbaar ministerie en de appellant hebben conclusies neergelegd ter grif-
fie.

Op de terechtzitting van 6 juni 2007 heeft voorzitter Ivan Verougstraete ver-
slag uitgebracht, heeft advocaat-generaal Jean-Marie Genicot conclusie genomen 
en  werd  de  appellant  gehoord  in  zijn  middelen  die  werden  uiteengezet  door 
meester Dailliet.

II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Artikel 34 van de wet van 7 juli 2002 tot wijziging van deel II, boek II, titel 

V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht bepaalt dat, met uitzonde-
ring van artikel 405, de artikelen 404 tot 427 van het Gerechtelijk Wetboek, zo-
als van toepassing vóór de volledige inwerkingtreding van deze wet op 14 febru-
ari 2005, van toepassing blijven op alle tuchtvorderingen waarin de betrokkene 
werd gehoord voordat deze wet in werking trad.

Artikel  405bis,  eerste  lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, zoals  het  is  inge-
voegd bij de voormelde wet van 7 juli 2002, bepaalt dat, wanneer de betrokkene 
verscheidene  tuchtrechtelijke  tekortkomingen  worden toegerekend,  tegen  hem 
een enkele tuchtprocedure wordt gevoerd die slechts aanleiding kan geven tot 
een enkele tuchtstraf. Het tweede lid van dat artikel bepaalt dat, wanneer hem tij-
dens de tuchtprocedure een nieuwe tekortkoming wordt toegerekend, een nieuwe 
tuchtprocedure wordt ingeleid evenwel zonder dat de reeds lopende procedure 
wordt onderbroken. Naar luid van het derde lid van dat artikel wordt, in geval 
van samenhang, deze nieuwe tekortkoming evenwel behandeld en berecht tijdens 
de lopende procedure.

17 Zie Cass., 6 sept. 2006, AR. P.06.0312.F, nr.391.



Nr. 308 - 6.6.07 HOF VAN CASSATIE 1263 

2. Tegen de appellant is op 19 oktober 2004 een klacht ingediend omdat hij ge-
weigerd zou hebben de dossiers van onderzoeksrechter C. te behandelen. Hij 
werd naar aanleiding hiervan op 23 december 2004, dus vóór de inwerkingtre-
ding van de nieuwe wet, verhoord door een raadsheer in het Hof van Beroep te 
Brussel die daartoe was aangewezen door de eerste voorzitter van dit hof. 

Een nieuwe tekortkoming is aan de appellant ten laste gelegd wegens de be-
woordingen die zijn gebruikt in een vonnis dat hij op 20 april 2005 heeft uitge-
sproken.

Beide tekortkomingen zijn behandeld en berecht volgens de nieuwe procedure 
die van toepassing is sedert 14 februari 2005, wat het beroepen arrest vaststelt.

3. Aangezien beide tekortkomingen meningsverschillen tussen de appellant en 
de korpschef over de plichten van het ambt van rechter en over de werking van 
het gerecht aan het licht brengen, bestaat daartussen samenhang in de zin van het 
bovenvermelde artikel 405bis, derde lid.

Bijgevolg bleef de oude procedure van toepassing op het geheel van de feiten.
4. Daar de oude procedure niet is gevolgd is de zaak niet regelmatig aanhangig 

gemaakt bij de tuchtoverheid. Er is derhalve geen grond om verder uitspraak te 
doen.

Dictum
Het Hof, in verenigde kamers,
Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond.
Vernietigt het arrest van 13 februari 2007, behalve in zoverre het beslist dat, 

wat de eerste grief betreft, de nieuwe wet niet van toepassing is.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

6 juni 2007 – Verenigde kamers – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter  – Ver-
slaggever:  de h. Verougstraete, voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Genicot, 
advocaat-generaal – Advocaat:  mr. Ch. Dailliet, Namen. 

Nr. 309

2° KAMER - 6 juni 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT - BORGSOM - VERZOEK TOT VERLAGING VÓÓR HET 
AFSLUITEN VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK - BESLISSING DIE HET VERZOEK NIET 
ONTVANKELIJK VERKLAART

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - BORGSOM - VERZOEK TOT VERLAGING VOOR HET AFSLUITEN VAN HET 
VOORBEREIDEND ONDERZOEK - BESLISSING DIE HET VERZOEK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - 
BESLISSING NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
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3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGTOCHT - BORGSOM - 
VERZOEK TOT VERLAGING VÓÓR HET AFSLUITEN VAN HET VOORBEREIDEND ONDERZOEK - 
BESLISSING DIE HET VERZOEK NIET ONTVANKELIJK VERKLAART - BESLISSING NIET VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - VOORWAARDEN

4º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - NIET-ONTVANKELIJKHEID - 
GEVOLGEN

1º en 2° Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van het 
voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die de voorlopige  
hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating in de zin van de artikelen  
31, §§1 en 2, en 37, Wet Voorlopige Hechtenis vaststelt, noch een eindbeslissing uit het 
eerste lid of zoals bedoeld in de gevallen die in het tweede lid van artikel 416, Sv., zijn 
bepaald en waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld1. 

3º Schending van het recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel, gewaarborgd bij artikel 13,  
E.V.R.M.,  kan  niet  worden  afgeleid  uit  de  omstandigheid  dat  het,  enerzijds,  aan  de  
rechter staat die uitspraak doet of heeft gedaan over de strafvordering, om te beslissen 
over  de  bestemming  die  aan  de  borgsom  moet  worden  gegeven,  een  bepaling  die 
overeenstemt met het tweede lid van artikel 5.3 van het voormelde Verdrag, en dat er  
anderzijds geen cassatieberoep openstaat tegen een beslissing daarover vooraleer de 
rechter  waaraan  de  wet  dit  heeft  toevertrouwd,  de  beslissing  daadwerkelijk  heeft  
genomen2.

4º De niet-ontvankelijkheid van een cassatieberoep tegen de beslissing die de vordering  
niet ontvankelijk verklaart, tot verlaging van het bedrag van de borgsom waartoe in het  
kader van een voorlopige invrijheidstelling is beslist,  staat niet  toe te onderzoeken of  
deze beslissing  wel  voldoet  aan de eerbiediging van het  recht  op  een daadwerkelijk  
rechtsmiddel  dat  bij  artikel  13,  E.V.R.M.  is  gewaarborgd,  aangezien  een  dergelijk  
onderzoek de grondslag van het cassatieberoep raakt3.

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0454.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 29 maart 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
De eiser voert drie middelen aan in twee memories waarvan een voor eenslui-

dend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiser die op 31 oktober 2002 in verdenking is gesteld en aangehouden we-

gens valsheid in geschriften, gebruik van valse stukken en witwassen, werd voor-
lopig in vrijheid gesteld na betaling van een borgsom die bij arrest van 19 de-
cember 2002 van het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel-

1 Zie concl., adv.-gen. GENICOT in Pas. 
2 Ibid.
3 Ibid
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ling, is bepaald.
De eiser heeft op 9 maart 2007 ter griffie van de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brussel, een verzoekschrift ingediend met het oog op de 
volledige of gedeeltelijke teruggave van de borgsom, in afwachting van de rege-
ling van de rechtspleging.

De raadkamer heeft dat verzoek ingewilligd en, op 14 maart 2007, de terugga-
ve van een gedeelte van de borgsom aan de eiser bevolen.

Het bestreden arrest dat op het hoger beroep van het openbaar ministerie is ge-
wezen doet de beroepen beschikking teniet en verklaart het verzoek tot teruggave 
niet ontvankelijk. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Artikel 31, §§1 en 2, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 

hechtenis staat de inverdenkinggestelde toe cassatieberoep in te stellen tegen de 
arresten en vonnissen waardoor de voorlopige hechtenis wordt gehandhaafd, bin-
nen vierentwintig uren vanaf de dag waarop de beslissing hem wordt betekend. 
Artikel 37 van de voormelde wet staat hetzelfde rechtsmiddel toe tegen de beslis-
singen die alternatieve maatregelen bevelen.

Het arrest dat het verzoek tot teruggave van de borgsom vóór het afsluiten van 
het voorbereidend onderzoek niet ontvankelijk verklaart, is geen beslissing die 
de voorlopige hechtenis handhaaft of die de voorwaarden voor de vrijlating be-
paalt, in de zin van de voormelde wettelijke bepalingen.

Het bestreden arrest is evenmin een eindbeslissing in de zin van artikel 416, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en houdt geen verband met de 
gevallen die in het tweede lid van dat artikel zijn bedoeld.

Ofschoon de wet het onmiddellijk cassatieberoep toestaat tegen een arrest dat 
de voorafgaande en volledige betaling eist van een borgsom waarvan het het be-
drag bepaalt, volgt daaruit niet dat zij eveneens cassatieberoep toestaat tegen een 
arrest dat dit niet beoogt en dat de rechtsmacht van het strafgerecht niet volledig 
uitoefent met een beslissing over de grond van de strafvordering.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
De eiser voert aan dat de niet-ontvankelijkheid van zijn verzoekschrift en de 

niet-ontvankelijkheid van het cassatieberoep tegen het arrest waarbij het wordt 
verworpen, artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens  en  de  Fundamentele  Vrijheden  alsook  het  recht  op  een  daadwerkelijk 
rechtsmiddel  dat  door  artikel  13  van  het  voormelde verdrag is  gewaarborgd, 
schenden.

In zoverre de eiser aanvoert dat zijn verzoekschrift door de appelrechters ont-
vankelijk had moeten worden verklaard om aan artikel 13 te voldoen, vraagt de 
eiser het Hof om de grondslag van het cassatieberoep te onderzoeken. De niet-
ontvankelijkheid daarvan t.a.v. de voormelde wettelijke bepalingen staat evenwel 
geen dergelijk onderzoek toe.

Voor het overige kan geen schending van artikel 13 van het Verdrag worden 
afgeleid uit de omstandigheid dat het, enerzijds, aan de rechter staat die uitspraak 
doet of uitspraak heeft gedaan over de strafvordering, om te beslissen over de be-
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stemming die aan de borgsom moet worden gegeven, een bepaling die overeen-
stemt met het tweede lid van het voormelde artikel 5.3, en dat er, anderzijds, 
geen cassatieberoep openstaat tegen een beslissing daarover vooraleer de rechter 
waaraan de wet dit heeft toevertrouwd de beslissing daadwerkelijk heeft geno-
men.

Er is geen grond om acht te slaan op het overige van de memories, met name 
op het verzoek tot het stellen van een prejudiciële vraag, die geen verband hou-
den met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.

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

6 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten:  mrs. van Ommeslaghe, F. Goffin, Brussel en O. Klees, Brussel.  

Nr. 310

2° KAMER - 6 juni 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP 
VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - STUKKEN - NEERLEGGING - TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - STUKKEN - NEERLEGGING - 
TERMIJN

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — TE VOEGEN 
STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK 
- CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - STUKKEN - NEERLEGGING - 
TERMIJN

1º,  2° en 3° Het cassatieberoep van het  openbaar ministerie  tegen een vonnis  van de 
strafuitvoeringsrechtbank, waarbij uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan 
niet blijkt dat het aan de verweerder werd betekend, is niet ontvankelijk aangezien het 
Hof de stukken niet in aanmerking kan nemen die buiten de termijn van vijf dagen na de  
datum van het cassatieberoep ter griffie zijn neergelegd.  (Art. 97, §1, tweede lid, Wet 
Strafuitvoering; Art. 418, eerste lid, Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0689.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
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Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 9 mei 2007 gewezen door 
de Strafuitvoeringsrechtbank te Bergen. 

De eiser voert een middel aan in een memorie die op 11 mei 2007 op de griffie 
van het Hof is ingekomen.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het cassatie-

beroep van de eiser overeenkomstig artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, aan de verweerder werd betekend.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan, noch op de memorie van de eiser, die geen 

verband houdt met de ontvankelijkheid van zijn rechtsmiddel, noch op de stuk-
ken die op 1 juni 2007 op de griffie zijn ingekomen, d.i. buiten de termijn van 
vijf dagen die bij artikel 97, §1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betref-
fende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf, is be-
paald.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat.

6 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal.  

Nr. 311

1° KAMER - 7 juni 2007

1º ONDERWIJS - EXTRA MUROS ACTIVITEITEN - SOCIAAL VOORDEEL - VÓÓR 1 SEPTEMBER 
2001 - VOORWAARDEN

2º ONDERWIJS - EXTRA MUROS ACTIVITEITEN - SOCIAAL VOORDEEL - NA 1 SEPTEMBER 2001 
- VOORWAARDEN

3º ONDERWIJS - KOSTEN VOOR BEWAKING, TOEZICHT EN TOEGANG TOT HET ZWEMBAD - 
SOCIAAL VOORDEEL - VÓÓR 1 SEPTEMBER 2001 - VOORWAARDEN

4º ONDERWIJS - KOSTEN VOOR BEWAKING, TOEZICHT EN TOEGANG TOT HET ZWEMBAD - 
SOCIAAL VOORDEEL - NA 1 SEPTEMBER 2001 - VOORWAARDEN

1º Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te  
stellen  dat  de  kosten  voor  de  extra  muros  activiteiten  niet  onder  de  normale  
onderwijsorganisatie vallen, beslist dat die activiteiten "niettemin kennelijk a priori onder  
het  algemene begrip  bijkomende voordelen  vallen  zoals  dat  door  het  Arbitragehof  is  
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omschreven"1. (Art. 33, Wet 29 mei 1959)

2º Het arrest schendt de artikelen 2 en 3 van het decreet van de Franse Gemeenschap van  
7 juni 2001, wanneer het, ofschoon de extra muros activiteiten niet opgenomen zijn in de  
exhaustieve lijst van het decreet, beslist dat die klassen "niettemin kennelijk a priori onder  
het  algemene begrip bijkomende voordelen vallen, zoals dat door het  Arbitragehof  is  
omschreven". (Artt. 2 en 3, Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001)

3º Het arrest schendt artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 wanneer het, zonder vast te  
stellen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor de toegang tot het  
zwembad  niet  onder  de  normale  onderwijsorganisatie  vallen,  die  kosten  als  sociale  
voordelen beschouwt2. (Art. 33, Wet 29 mei 1959)

4º Het arrest schendt artikel 2 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni  
2001, wanneer het beslist dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor 
toegang tot het zwembad die niet begrepen zijn in de exhaustieve opsomming van die  
wettelijke bepaling, "niettemin onder het algemene begrip "bijkomende" voordelen vallen 
zoals dat door het Arbitragehof is omschreven". (Art. 2, Decr.Fr.Gem. 7 juni 2001)

(GEMEENTE WANZE T. INRICHTENDE MACHT ECOLE SAINT-MARTIN ANTHEIT vzw e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0321.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  het  arrest  met  algemeen  rolnummer 

2001/AR/575, op 20 december 2004 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving, zoals die bepaling in de Franse Gemeenschap van toepassing was 
vóór de inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- de artikelen 2 en 3 van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen beginsel volgens hetwelk de 

wet niet terugwerkt in de tijd;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de kosten voor buitenschoolse klassen op zijn minst moeten wor-

1 Zie Cass., 18 nov. 2004, AR C.02.0264.F, nr 554, met concl. adv.-gen. HENKES, in Pas., 2004, nr 
554. 
2 Ibid.
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den aangemerkt als "bijkomende" voordelen, zoals ze door het Arbitragehof zijn omschre-
ven, en dat die voordelen aan de leerlingen van de op het grondgebied van de eiseres gele-
gen scholen van het vrij onderwijs moeten worden toegekend in dezelfde mate als aan 
haar eigen onderwijsnet. Het beslist aldus op de volgende gronden:

"Wat betreft de historiek van het opgeworpen probleem
De partijen discussiëren uitvoerig over het begrip sociaal voordeel zoals dat is opgevat 

in de wetgeving op het onderwijs;
De omstandigheden waaronder dat begrip gestalte kreeg in het Schoolpact wordt door 

de partijen niet betwist;
Artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 vermeldt dat de financiële tussenkomst van de 

provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs in beginsel beperkt wordt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen; dat artikel 
legt vervolgens aan de gemeenten en de provincies de verplichting op om aan de kinderen 
die in het vrij onderwijs school lopen dezelfde sociale voordelen toe te kennen als aan de 
kinderen van de gemeente- en provinciescholen;

De toenmalige wetgever heeft dat begrip sociaal voordeel niet willen omschrijven; de 
parlementaire voorbereiding van die wet vermeldt immers dat, 'gezien de voortdurende 
evolutie welke zich op dit gebied voltrekt van het begrip "sociaal voordeel", hiervan be-
zwaarlijk een limitatieve bepaling kan worden gegeven. In plaats van deze evolutie te 
remmen door een al te scherp omlijnde en bijgevolg beperkende definitie, dient er veeleer 
voor gezorgd te worden dat zij zich verder kan uitbreiden. De rechtspraak zal zich hier-
omtrent uitspreken. Het principe is nochtans zeer duidelijk' (zie Gedr. St., Kamer, 1958-
1959, nr. 199/2);

Betrekkelijk snel zijn er op dat gebied twee circulaires verschenen, namelijk één van 1 
juni 1960 en één van 29 november 1963;

De tweede heeft weinig belang, daar ze slechts een geringe wijziging invoert zonder 
werkelijk belang;

De eerste zet vooreerst de reden uiteen waarom de betrokken regel is uitgevaardigd, na-
melijk dat het 'in strijd zou zijn met de waardigheid van de ouders en het humanitair oog-
merk van de sociale voordelen om deze te gebruiken ter beïnvloeding van een keuze die 
enkel ingegeven mag zijn door de overtuigingen van de ouders, de waarde van het onder-
wijs en het soort onderricht';

Vervolgens vermeldt die circulaire de toepasselijke algemene beginselen, gevolgd door 
praktische bepalingen, namelijk een lijst van voordelen waarvan de toekenning 'onder de 
hierna opgesomde voorwaarden geen aanleiding zal geven tot bezwaren voor zover reke-
ning wordt gehouden met de hierboven vermelde algemene regels' en een lijst van 'uitga-
ven en initiatieven' die 'thans' niet kunnen worden beschouwd 'als sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959';

Uit de door de partijen verstrekte toelichting en de door hen neergelegde stukken blijkt 
dat dit begrip sociaal voordeel vele jaren niet aan bod gekomen is in de rechtspraak;

De Raad van State heeft in een arrest van 9 mei 1988 dat begrip onderzocht, maar in 
een zeer beperkt geval dat, blijkens het gedane onderzoek, betrekking had op een in de 
voornoemde circulaire van 1 juni 1960 gemaakte veronderstelling; dat arrest maakt voor 
het overige gewag van een criterium in verband met de lasten, die verbonden zijn aan de 
normale organisatie van de school;

Pas begin jaren 1990 begon zich een rechtspraak te ontwikkelen waarin een ruime in-
terpretatie van het begrip sociaal voordeel aanvaard werd;

Het kan niet worden betwist dat de Franse Gemeenschap op het steeds toenemende aan-
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tal vonnissen reageerde door op 7 juni 2001 een decreet uit te vaardigen om het begrip so-
ciaal voordeel te omschrijven;

Artikel 2 van dat decreet geeft een beperkende opsomming van voordelen die als socia-
le voordelen worden aangemerkt (zie genoemd artikel dat begint met de woorden : 'wor-
den enkel beschouwd als sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959');

Dat decreet is voorgelegd aan het Arbitragehof;
Dat hof heeft in zijn arrest van 14 mei 2003 het beroep inderdaad verworpen;
Niettemin heeft het Hof een bijzondere gedachtegang gevolgd die de aandacht verdient;
Na immers, in navolging van de afdeling wetgeving van de Raad van State, te hebben 

vastgesteld dat de vaststelling van een exhaustieve lijst een achteruitgang betekent ten op-
zichte van de evolutieve opvatting die werd gehanteerd in de wet van 29 mei 1959, ver-
meldt het Hof dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet ertegen verzet 
dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere na te streven; 
na onderzoek van het eerste en vierde lid van artikel 24 van de Grondwet oordeelt het dat 
die bepalingen niet geschonden zijn door het decreet, maar niettemin gaat het na hoe de 
toekenning van andere dan de in het decreet bedoelde sociale voordelen zou moeten wor-
den beoordeeld (zie de punten B.4.4 tot B.4.10 van het arrest);

In die fase vermeldt het Hof dat sommige verklaringen tijdens de parlementaire voorbe-
reiding weliswaar te verstaan geven dat andere sociale voordelen zouden kunnen worden 
toegekend; het preciseert dat 'indien andere sociale voordelen zouden worden toegekend, 
het dan om een schending zou gaan, niet van de Grondwet , maar wel van het decreet 
zelf', namelijk 'een onwettige en discriminerende toepassing daarvan' (zie punt B.4.8. van 
het arrest);

Het Hof voegt er verder aan toe dat 'de toekenning van andere voordelen dan die welke 
zijn opgesomd in artikel 2 en die aan de gelijkheidsregel vervat in artikel 3 zouden ont-
snappen, enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om maatre-
gelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht. Indien dergelij-
ke maatregelen sociale voordelen zouden verdoezelen, dan zou het om een schending van 
het decreet gaan die door de bevoegde overheden zou moeten worden gesanctioneerd', en 
dat de toekenning 'van bijkomende voordelen door gebruik te maken van artikel 2, 10°, 
van het decreet dat het mogelijk maakt om financiële bijstand of bijstand in natura toe te 
kennen ... niet zouden ontsnappen aan de in artikel 3 vervatte gelijkheidsregel, op straffe 
van schending, niet alleen van die bepaling, maar ook van artikel 24, §§1 en 4, van de 
Grondwet' (zie punten B. 4.9 en B. 4.10 van het arrest);

Ter vervollediging van de analyse van de door de partijen verstrekte verwijzingen moe-
ten nog de volgende arresten worden vermeld:

- een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 1 oktober 2001 volgens hetwelk de 
sneeuwklassen geen sociaal voordeel zijn op grond dat 'die klassen die onderwijs verstrek-
ken in optimale hygiënische omstandigheden aan regelmatige leerlingen tot de normale 
onderwijsorganisatie behoren' en dat het sedert 1960 een vaste administratieve praktijk 
gebleven is om die klassen van de categorie van sociale voordelen uit te sluiten;

- een arrest van hetzelfde hof van 3 februari 2004 waarin de ruime opvatting van het be-
grip sociaal voordeel wordt bekrachtigd met de precisering dat de circulaire van 1960, 
'geen verordenende waarde heeft en niet bindend is voor de hoven en rechtbanken' en dat 
het decreet van 7 juni 2001 'niet tot gevolg kan hebben dat de hoven en rechtbanken ver-
hinderd worden om, in het voorliggende geval dat betrekking heeft op een niet door dat 
decreet geregelde toestand, te oordelen of een bepaald voordeel wel degelijk een sociaal 
voordeel of een maatregel, eigen aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, is, 
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en om, in voorkomend geval een voordeel als sociaal voordeel aan te merken dat niet als 
zodanig is aangemerkt in het decreet';

- het arrest van het Hof van Cassatie van 18 november 2004 dat, na een grond van niet-
ontvankelijkheid waarin de onduidelijkheid van het middel wordt aangevoerd gegrond te 
hebben verklaard, niettemin 'het middel voor het overige' onderzoekt en vermeldt dat 'so-
ciale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 ... voordelen van so-
ciale aard zijn die aan kinderen worden toegekend en die niet binnen de normale onder-
wijsorganisatie vallen', en hieraan toevoegt dat het bestreden arrest zijn beslissing met de 
eerste bovenvermelde grond naar recht verantwoordt;

Wat betreft de interpretatie die aan de wet van 29 mei 1959 kan worden gegeven
Vooreerst moet worden vermeld dat de partijen alle kansen gekregen hebben om stel-

ling te nemen of zich uit de drukken over de historiek van het opgeworpen probleem en 
over de verschillende neergelegde stukken die als enige door het hof (van beroep) in aan-
merking genomen zullen worden;

Vervolgens moet worden beklemtoond dat het voor een goed begrip van de logica van 
de wetgever van 1959 nodig is zich opnieuw het klimaat van die tijd voor de geest te ha-
len,  toen er  namelijk een bijzonder harde sociale  en politieke beroering ontstond met 
name op het niveau van de verschillende onderwijsnetten en wel zodanig dat die beroe-
ring 'schoolstrijd' werd genoemd, en zich terug te plaatsen in de sociale en economische 
realiteit van die tijd,  die helemaal verschilde van de realiteit op het einde van de 20e 
eeuw; de lectuur van de bovengenoemde circulaire van 1960 is veelzeggend op dat punt;

Er kan worden vastgesteld dat artikel 33 van de betrokken wet uit drie duidelijk onder-
scheiden zinnen bestaat, namelijk:

-'Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële 
tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen';

-'De provincies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kin-
deren, welke scholen zij ook bezoeken';

-'Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kinderen die de Rijksscho-
len bezoeken'.

In die fase van de analyse dienen de eerste twee bovengenoemde zinnen nader te wor-
den onderzocht;

De logica van die twee zinnen kan op het eerste gezicht vreemd lijken;
Terwijl immers in onze huidige juridische logica het in de tweede zin opgenomen be-

grip non-discriminatie gemakkelijk te begrijpen valt, kunnen daarentegen in het licht van 
het  door  de wetgever  nagestreefde oogmerk,  dat  in  de  hierboven  geschetste  historiek 
weergegeven wordt, vraagtekens worden geplaatst bij de formulering van de eerste zin, 
daar die zin gewag maakt van 'de financiële tussenkomst van de provincies en de gemeen-
ten ten bate van het vrij onderwijs';

Niettemin kan de gevolgde logica zonder veel moeite worden begrepen na lezing van 
het uittreksel uit de parlementaire voorbereiding van de wet betreffende het begrip sociaal 
voordeel en van de bovengenoemde circulaire van 1960 en met inachtneming van het po-
litieke klimaat van die tijd:

- de sociale voordelen die toentertijd aan alle leerlingen van een onderwijsnet werkelijk 
werden toegekend waren vrij beperkt (zie de circulaire van 1960);

- de wetgever van toen was wel degelijk op de hoogte van dit feit en van de mogelijk-
heid dat in de toekomst andere sociale voordelen zouden worden toegekend;

- die wetgever heeft het begrip sociaal voordeel niet in een te strikte omschrijving wil-
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len vastleggen door in de parlementaire voorbereiding (zie het hierboven aangehaalde uit-
treksel) te preciseren dat dit begrip door de rechtspraak moest kunnen worden uitgebreid;

- de enige door de wetgever gemaakte afbakening bestaat erin dat de door de gemeen-
ten of de provincies toegekende voordelen aan de kinderen die bij hun net school lopen 
hoe dan ook op dezelfde wijze moeten worden verleend als aan de leerlingen die naar het 
vrij onderwijs gaan;

De circulaire van 1960 heeft het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie uit 
de tweede zin van het bovengenoemde artikel 33 geenszins in vraag gesteld, maar is enkel 
bedoeld om het begrip sociaal voordeel uit de eerste zin te preciseren gelet op het bijzon-
dere karakter van de toenmalige toestand;

Binnen laatstgenoemd kader kan aldus worden vastgesteld dat die circulaire het heeft 
over 'uitgaven en initiatieven' die volgens de betrokken minister 'thans niet als sociale 
voordelen kunnen worden beschouwd' omdat hij, naar hij preciseerde, zijn oordeel had ge-
baseerd 'op uiteenlopende redenen al naargelang van het geval';

Die minister wijst in de eerste plaats op de 'lasten die verbonden zijn aan de werking 
van de school'; de vermelding van die post kan absurd lijken, daar de wet van 1959 juist 
voorziet in een financiële tegemoetkoming door de overheid in de vorm van subsidies, 
enerzijds, van een weddentoelage voor de leerkrachten van het vrij onderwijs en van een 
werkingstoelage voor dat onderwijsnet, anderzijds;

In werkelijkheid neemt die circulaire bijgevolg een beoordeling over die evident is in 
het licht van de overige bepalingen van de wet van 1959;

In zoverre moet aan het criterium van de kosten die verbonden zijn aan 'de normale on-
derwijsorganisatie', dat op die plaats vermeld wordt in die circulaire, zijn juiste waarde 
worden teruggegeven, namelijk dat dit criterium niet tot doel heeft te zeggen dat die kos-
ten op zich geen sociale voordelen zijn, maar dat voor die kosten geen bijzondere subsi-
dies kunnen worden verleend daar zij vallen onder de kosten die voor een werkingstoela-
ge in aanmerking komen;

(De eiseres) merkt ook zelf in haar syntheseconclusie van hoger beroep op dat de circu-
laire vermeldt dat 'het aan de gemeenten opgelegde verbod om de vrije scholen recht-
streeks of onrechtstreeks te subsidiëren' 'door dat middel',  namelijk de toekenning van 
voordelen, 'niet mocht worden omzeild';

Het kan voor het overige niet worden betwist dat een circulaire de toepassingsvoor-
waarden van een wet niet kan beperken;

De minister die de betrokken circulaire heeft uitgevaardigd is trouwens zeer voorzichtig 
geweest in de keuze van zijn woorden in die circulaire, daar hij, voorafgaand aan de bo-
venvermelde lijst, vermeldt dat het hier gaat om zijn huidige beoordeling ervan ('ik wens 
erop te wijzen dat ... ik de hierna volgende uitgaven en initiatieven thans niet tot de socia-
le voordelen kan rekenen ...');

Het hof (van beroep) stelt bovendien vast dat men van het geschil nogal een verschil-
lend beeld kan hebben al naargelang men de aandacht uitsluitend richt op het begrip soci-
aal voordeel zelf dan wel de tweede zin uit het bovengenoemde artikel 33 aanvoert, name-
lijk het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie dat erin is vervat;

Concentreert men zich immers op het begrip sociaal voordeel, dan kan men de aandacht 
toespitsen ofwel op het juiste gevolg van de circulaire ofwel op de omvang van de uitbrei-
ding die de wetgever van 1959 zich kon voorstellen en aanvaarden;

Richt men daarentegen de aandacht op het beginsel van niet-onderscheid of niet-discri-
minatie uit de tweede zin, dan weegt de vraag naar de omschrijving van het sociaal voor-
deel niet op tegen het gevolg van het beginsel zelf van de niet-discriminatie;
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Wat dat punt betreft moet worden onderstreept, enerzijds, dat genoemd beginsel van 
niet-discriminatie in onze Grondwet is overgenomen en versterkt (zie artikel 24, §4, zoals 
het bestaat sedert de coördinatie van 17 februari 1994, waarin uitdrukkelijk een algemeen 
gelijkheidsbeginsel wordt vastgelegd zowel voor de leerlingen en de ouders als voor de 
leden van het onderwijzend personeel en de onderwijsinstellingen) en dat, anderzijds, de 
door het Arbitragehof in voormeld arrest gevolgde gedachtegang ook geldt voor de wetge-
ving die bestond vóór het decreet van 7 juni 2001, namelijk dat, indien een gemeenteover-
heid aan de leerlingen van haar onderwijsnet een ander 'bijkomend' voordeel toekent dan 
een voordeel dat in een tekst onder de sociale voordelen wordt opgesomd, die overheid 
dat voordeel ook moet toekennen aan de leerlingen van het vrij onderwijs op straffe van 
schending, niet alleen van de wet op het Schoolpact 'maar tevens van artikel 24, §§1 en 4, 
van de Grondwet (zie voornoemd punt B.4.9 en 10. )

Te dezen volgt uit de door (de verweerders) neergelegde conclusie en uit de door hen 
ter zitting verstrekte toelichting dat zij in de motivering van hun argumenten in het bijzon-
der de nadruk leggen op het beginsel van niet-onderscheid en zelfs op het gelijkheidsbe-
ginsel dat moet gelden zowel voor de toegang tot het onderwijs als voor de vrijheid van 
keuze in het onderwijs;

Wat betreft het gevolg en de invloed van het decreet van 7 juni 2001
Het gevolg en de invloed van het litigieuze decreet moeten worden beoordeeld in het 

licht van de reeds hierboven verrichte analyse;
Vooreerst moet erop worden gewezen dat genoemd decreet niet in strijd is met het be-

ginsel  van niet-onderscheid dat  is  vastgelegd in  de tweede zin  van artikel  33 van de 
Schoolpactwet, maar dat het een limitatieve lijst geeft van voordelen die als sociale voor-
delen worden beschouwd;

Het Arbitragehof heeft aldus geoordeeld dat genoemd decreet op zich de in de Grond-
wet voor het onderwijs vastgelegde beginselen van niet-discriminatie, gelijkheid en vrij-
heid niet schond;

Niettemin heeft dit hof, zoals hierboven onderstreept, wel gepreciseerd dat, indien 'bij-
komende voordelen', zelfs andere dan sociale voordelen in de strikte betekenis van het de-
creet, door een gemeente aan haar onderwijsnet zouden worden toegekend, zij door die 
gemeente ook moesten toegekend worden aan het vrij onderwijs;

Het hof (van beroep) gaat akkoord met het oordeel van het Arbitragehof en sluit zich 
erbij aan;

Weliswaar kan worden opgemerkt dat uit het onderzoek uiteindelijk blijkt dat de be-
voegdheid van de Franse Gemeenschap om de toestand te regelen bijzonder beperkt is;

Die reflectie is echter slechts ten dele juist;
Hoewel de Franse Gemeenschap uiteraard geen wettelijke bepalingen kan uitvaardigen 

die strijdig zijn met de in de Grondwet vastgelegde beginselen, kan zij immers de voorde-
len, zoals die door het Arbitragehof omschreven zijn en waarvoor het gelijkheidsbeginsel 
moet gelden, beperken door de categorieën voordelen die de gemeenten aan hun eigen on-
derwijsnet kunnen verlenen te verminderen;

In een ander perspectief zou zij ook in haar hoedanigheid van subsidiërende overheid 
van de onderwijsnetten kunnen oordelen dat de 'bijkomende' sociale voordelen, zoals die 
door het Arbitragehof zijn omschreven, in werkelijkheid een noodzaak zijn voor een on-
derwijs dat aan de huidige evolutie van onze samenleving moet beantwoorden en zou zij 
bijgevolg in het bedrag van de door haar toegekende algemene werkingssubsidies van de 
scholen de financiële kosten van die 'bijkomende' voordelen kunnen opnemen;

Overigens staat het aan de gemeenten om met toepassing van het decreet en de in het 
arrest van het Arbitragehof vermelde beginselen 'bijkomende' voordelen, zoals die door 
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dit hof met sociale voordelen in de strikte betekenis van het decreet worden gelijkgesteld, 
enkel toe te kennen in zoverre het diezelfde voordelen tevens toekent aan het vrij onder-
wijs in hun gemeente;

Wanneer gemeenten die werkwijze niet zouden toepassen, kunnen de inrichtende macht 
van het vrij onderwijs en de ouders van de leerlingen van dat onderwijs dat zich op het 
grondgebied van die gemeente bevindt, zich tot staving van hun eisen tot toekenning van 
dezelfde voordelen niet alleen beroepen op de schending van het decreet maar tevens op 
de schending van artikel 24 van de Grondwet;

Wat betreft de verschillende voordelen waarop de (verweerders) zich beroepen
Het spreekt vanzelf dat, indien het voordeel waarop de (verweerders) zich beroepen een 

voordeel is dat vermeld werd in de bovengenoemde circulaires of een voordeel dat thans 
in het decreet vermeld wordt, er moet worden aangenomen dat dit voordeel rechtstreeks 
als een sociaal voordeel in aanmerking moet worden genomen, waarbij het decreet door 
de rechtspraak op dat welbepaalde punt kan worden gebruikt als criterium bij de interpre-
tatie; 

Voor het overige volgt uit de bovenstaande analyse dat voor elk ander door de (ver-
weerders) aangevoerd voordeel er moet worden nagegaan of dat voordeel kan worden be-
schouwd als een 'bijkomend' voordeel dat met een sociaal voordeel gelijkgesteld wordt op 
grond van de criteria die het Arbitragehof gehanteerd heeft in het hierboven onderzochte 
arrest;

Overigens kan de (eiseres) niet op grond van het beginsel van niet-onderscheid worden 
veroordeeld als niet wordt aangetoond dat (de eiseres) wel degelijk het aangevoerde voor-
deel aan haar onderwijsnet heeft toegekend;

Ten slotte zal desnoods moeten worden nagegaan welke persoon werkelijk is benadeeld 
door de niet-toekenning van het betrokken voordeel, daar het theoretisch denkbaar is dat 
de benadeelde ofwel de inrichtende macht van het vrij onderwijs zou kunnen zijn, ofwel 
de ouders van leerlingen van dat onderwijs, ofwel beide tezamen voor een gedeelte van 
het voordeel;

De omstandigheid dat zich bij het concrete onderzoek voor sommige van de aangevoer-
de voordelen bewijsmoeilijkheden voordoen is geen voldoende reden om de oorspronke-
lijke vorderingen niet gegrond te verklaren;

Enerzijds zijn de (verweerders) zich terdege van die moeilijkheden bewust en eisen zij 
thans alleen provisionele bedragen en, anderzijds, zal het de plicht van (de eiseres) zijn 
om op loyale wijze mee te werken aan de bewijsvoering door de stukken over te leggen 
die nodig zijn om de toegekende voordelen op correcte wijze te beoordelen;

Wat betreft de aard van elk van de bijzondere voordelen die te dezen worden aange-
voerd

(...)
De kosten van de buitenschoolse klassen 
(De eiseres) voert vooreerst aan dat die kosten deel uitmaken van de algemene subsi-

dies die door de Franse Gemeenschap aan alle onderwijsnetten worden toegekend;
De mogelijkheid bestaat weliswaar dat de kosten die door de (verweerders) uit dien 

hoofde kunnen worden gevorderd geen subsidie zijn voor het normaal onderwijs;
Niettemin toont (de eiseres) nergens aan dat de gevorderde kosten een dergelijke subsi-

die zijn;
Die kosten worden trouwens niet opgenomen in de exhaustieve lijst van het betrokken 

decreet;
Niettemin vallen zij  klaarblijkelijk  a  priori  onder  het  algemene begrip  'bijkomende' 
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voordelen, zoals het door het Arbitragehof in voornoemd arrest is omschreven;
(De eiseres) levert trouwens op dat punt geen enkel tegenbewijs;
Tot  besluit  moet het  beginsel  waarop de (verweerders)  zich beroepen,  worden aan-

vaard, namelijk dat de aangevoerde voordelen op zijn minst moeten worden beschouwd 
als 'bijkomende' voordelen zoals die door het Arbitragehof zijn omschreven, en dat die 
voordelen aan de leerlingen van de scholen van het vrij onderwijs die op het grondgebied 
van (de eiseres) zijn gelegen, moeten worden toegekend in dezelfde mate waarin die voor-
delen door (de eiseres) aan haar onderwijsnet worden toegekend (...)".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 33, eerste lid, van de wet van 29 mei 1959, vóór de wijziging ervan door het de-

creet van 7 juni 2001 en zoals het van toepassing was tot de inwerkingtreding van dat de-
creet op 1 september 2001, luidt als volgt:

"Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële 
tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen. De provin-
cies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kinderen, welke 
scholen die ook bezoeken. Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kin-
deren die de Rijksscholen bezoeken".

Die bepaling bekrachtigt, overeenkomstig de artikelen 10, 11 en 24 van de Grondwet, 
het beginsel van de gelijkheid tussen de officiële en de gesubsidieerde vrije scholen met 
betrekking tot het gezondheidstoezicht en de sociale voordelen en garandeert de ouders 
dat de keuze van het onderwijs dat aan hun kinderen zal worden verstrekt niet beïnvloed 
zal worden door overwegingen van financiële aard die verband houden met de toekenning 
van sociale voordelen aan de kinderen die in het gemeentelijk onderwijs school lopen.

Het begrip 'sociale voordelen' werd noch in de wet van 29 mei 1959 noch in de parle-
mentaire voorbereiding ervan omschreven.

De parlementaire voorbereiding van de wet preciseert immers:
"Wat betreft de sociale voordelen kan, gezien de voortdurende evolutie welke zich op 

dit gebied voltrekt, bezwaarlijk een limitatieve bepaling worden gegeven. In plaats van 
deze evolutie te remmen door een al te scherp omlijnde en bijgevolg beperkende definitie, 
dient er veeleer voor gezorgd te worden dat zij zich verder kan uitbreiden. Hieromtrent zal 
een rechtspraak worden gevestigd" (Gedr. St., Kamer, gew. zitt., 1958-1959, nr. 199-2, p. 
11).

De wetgever was immers van oordeel dat het begrip mettertijd zou evolueren, zodat het 
gevaarlijk was het in een te strikte omschrijving vast te leggen en dat de rechtspraak, zo-
wel de administratieve als de gerechtelijke, rekening houdend met de maatschappelijke 
evolutie, de voordelen moest bepalen die onder toepassing van artikel 33 vallen en die een 
gemeente alleen maar kan toestaan aan de leerlingen die de gemeentescholen bezoeken, 
als zij ze tevens toekent aan de leerlingen die de vrije gesubsidieerde scholen op haar 
grondgebied bezoeken.

Vanaf het begin en tot op heden zijn activiteiten zoals de buitenschoolse klassen altijd 
uitgesloten geweest van het begrip "sociale voordelen", aangezien die activiteiten deel uit-
maken van de normale onderwijsorganisatie.

De  "openluchtklassen"  waarmee  de  "buitenschoolse  klassen"  redelijkerwijs  kunnen 
worden gelijkgesteld waren aldus van de sociale voordelen uitgesloten door de ministerië-
le circulaire van 1 juni 1960 waarin de activiteiten worden opgesomd die onder het begrip 
"sociale voordelen" vallen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, daar die 
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klassen die onderwijs verstrekken in optimale gezondheidsomstandigheden aan regelmati-
ge leerlingen, tot de normale onderwijsorganisatie behoren.

Die uitsluiting en het ontbreken van een evolutie naar de opvatting dat de organisatie 
van buitenschoolse klassen deel uitmaakt van de sociale voordelen, is nog bevestigd door 
het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap betreffende de sociale voordelen 
(B.S. 26 juni 2001), alsook door het decreet van de Vlaamse raad van 5 juli 1989 betref-
fende het onderwijs (B.S. 25 augustus 1989) en het desbetreffende uitvoeringsbesluit van 
24 juli 1991 (B.S. 6 september 1991).

Met beide decreten hebben de Vlaamse en de Franse Gemeenschap immers langs wet-
telijke en verordenende weg de voordelen aangewezen die de enige "sociale voordelen" 
zijn in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepa-
lingen van de onderwijswetgeving.

De "buitenschoolse klassen", staan, zoals het arrest zegt, niet op die lijst, wat bevestigt 
dat de organisatie van "buitenschoolse klassen" op de datum van die twee decreten nog al-
tijd niet als een sociaal voordeel werd beschouwd.

Zij maken deel uit van de activiteiten die altijd al beschouwd werden als behorend tot 
de normale onderwijsorganisatie en dat dus ook blijven. Zij kunnen derhalve in geen ge-
val als sociaal voordeel worden aangemerkt. 

Bovendien heeft de wetgever sedert het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeen-
schap het begrip "sociale voordelen" opzettelijk aldus omschreven dat voortaan enkel nog 
de in artikel 2 van het decreet gepreciseerde punten deel uitmaken van die voordelen.

Bijgevolg kon het arrest niet zonder schending van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving op grond waar-
van een gelijke behandeling enkel vereist was in geval van toekenning van sociale voor-
delen, dat wil zeggen in geval van toekenning van voordelen die niet tot de normale on-
derwijsorganisatie behoren, en niet zonder schending van artikel 2 van het decreet van 7 
juni 2001 van de Franse Gemeenschap betreffende de sociale voordelen dat de "buiten-
schoolse klassen" niet opneemt in zijn exhaustieve opsomming, wettig beslissen dat de 
buitenschoolse klassen een sociaal voordeel zijn in de zin van artikel 33 van de wet van 
29 mei 1959 en van het decreet van 7 juni 2001.

Het hof van beroep miskent bijgevolg het wettelijk begrip "sociale voordelen" in de zin 
van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, schendt de artikelen 2 en 3 van bovenge-
noemd decreet van 7 juni 2001 en verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

Tweede onderdeel
Artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat 

de door het Arbitragehof gewezen arresten waarbij beroepen tot vernietiging verworpen 
worden, bindend zijn voor de rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspun-
ten betreft.

Tegen de artikelen 2, 3 en 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 
2001 betreffende de sociale voordelen is een beroep tot gedeeltelijke vernietiging inge-
steld bij het Arbitragehof.

Het Arbitragehof heeft het beroep dat strekte tot vernietiging van artikel 2 van het de-
creet in zoverre die bepaling een exhaustieve lijst bevatte van de sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, bij arrest van 14 mei 2003 (nr. 56/2003) 
verworpen op grond dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet ertegen 
verzet dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere na te 
streven en dat de nieuwe bepaling niet tot gevolg heeft dat inbreuk wordt gemaakt op de 
vrijheid van onderwijs en de vrije keuze van de ouders, die zijn opgenomen in artikel 24, 
§1, van de Grondwet, en op de gelijkheid in het onderwijs die wordt gewaarborgd bij arti-
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kel 24, §4, van de Grondwet.
Deze beslissing die ervoor zorgt het woord "enkel" te onderstrepen, gebruikt in het eer-

ste lid van artikel 2 van het decreet, verbiedt om de lijst die het decreet ondubbelzinnig als 
exhaustief voorstelt om te vormen tot een exemplarische opsomming, is op dat punt bin-
dend voor de rechtscolleges.

De overwegingen van het arrest van het Arbitragehof waarnaar het bestreden arrest ver-
wijst en volgens welke de toekenning van andere voordelen buiten de exhaustieve lijst 
van artikel 2 enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om 
maatregelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, hebben 
geen enkele bindende en zelfs geen enkele andere draagwijdte, aangezien zij geenszins ten 
grondslag liggen aan de beslissing waarbij het beroep wordt verworpen.

Het arrest kon derhalve niet in strijd met de klare en duidelijke bewoordingen van het 
decreet beslissen dat voordelen die niet voorkomen op de exhaustieve lijst van de sociale 
voordelen van artikel 2 van het decreet niettemin deel uitmaken van de sociale voordelen 
en derhalve op dezelfde wijze dienden te worden geregeld als die welke in die bepaling 
worden vermeld omdat zij kunnen worden aangemerkt als "bijkomende"voordelen zoals 
ze in het arrest van het Arbitragehof worden omschreven, zonder daardoor die bepaling 
alsook artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 en artikel 9, §2 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof te schenden.

Alleszins kon het niet zonder miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk de wet niet terugwerkt in de tijd en niet zonder schending van artikel 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek de benaming sociaal voordeel op die grondslag verantwoorden voor de 
kosten van buitenschoolse klassen, die waren gemaakt voor de inwerkingtreding van het 
decreet op 1 oktober 2001.

Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord.
Derde onderdeel
Om een voordeel dat vóór de inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 is ver-

strekt als een sociaal voordeel in de zin van artikel 33 van de wet van 1959 te kunnen be-
schouwen moet de feitenrechter vaststellen dat dit voordeel niet binnen de normale onder-
wijsorganisatie valt.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat de vordering betrekking 
had op kosten voor "buitenschoolse klassen", die zowel vóór als na de inwerkingtreding 
van het decreet waren gemaakt.

Het arrest stelt enkel vast dat de "buitenschoolse klassen" niet vermeld staan in het de-
creet maar dat de eraan verbonden kosten kunnen worden beschouwd als "bijkomende" 
voordelen zoals ze door het Arbitragehof zijn omschreven naar aanleiding van het tegen 
dat decreet ingestelde beroep tot gedeeltelijke vernietiging.

Zodoende stelt het arrest niet vast dat de organisatie van buitenschoolse klassen niet 
binnen de normale onderwijsorganisatie valt en bijgevolg schendt het artikel 33 van de 
wet van 29 mei 1959.

Het is derhalve noch naar recht noch regelmatig met redenen omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet).

Door, in het licht van het decreet van 7 juni 2001 en van de daaruit voortvloeiende ge-
volgen, na te gaan of de voordelen die volgen uit de organisatie van buitenschoolse klas-
sen en die vóór de datum van inwerkingtreding van het decreet zijn verstrekt, als sociale 
voordelen moeten worden aangemerkt voor de toepassing van artikel 33 van de wet van 
1959 die van kracht was tot ze door genoemd decreet werd gewijzigd, miskent het arrest 
bovendien het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de wet niet terugwerkt in de tijd 
en schendt het artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek.
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Bijgevolg is het arrest niet naar recht verantwoord doordat het die voordelen op de be-
kritiseerde gronden als sociale voordelen aanmerkt, in zoverre zij zijn verleend voor de in-
werkingtreding van het decreet van 7 juni 2001.

Vierde onderdeel
Overeenkomstig artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken 

die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als 
regel geldende beschikking.

De rechter die zijn beslissing grondt op de motivering van een arrest van het Arbitrage-
hof zonder de redenen aan te geven waarom hij zich daarbij aansluit, kent aan dat arrest 
de waarde van een algemene en als regel geldende beschikking toe.

Te dezen beslist het arrest dat de door (de verweerders) aangevoerde voordelen op zijn 
minst moeten worden beschouwd als "bijkomende" voordelen zoals ze door het Arbitrage-
hof zijn omschreven, zonder de redenen te preciseren die de in de motivering van het ar-
rest van het Arbitragehof gesuggereerde oplossing rechtvaardigen. 

Daaruit volgt dat het arrest, daar het zijn beslissing betreffende de toepassing van arti-
kel 33 van de wet van 29 mei 1959 en van de artikelen 2 en 3 van het decreet van 7 juni  
2001 grondt op het arrest van 14 mei 2003 van het Arbitragehof waarbij het beroep tot 
vernietiging van sommige bepalingen van dat decreet wordt verworpen, aan dat arrest de 
draagwijdte van een regel toekent en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt. 

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de 

onderwijswetgeving, zoals die bepaling in de Franse Gemeenschap van toepassing was 
voor de inwerkingtreding van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- de artikelen 2 en 3 van het decreet van 7 juni 2001 van de Franse Gemeenschap be-
treffende de sociale voordelen;

- artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof;
- artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen beginsel volgens hetwelk de 

wet niet terugwerkt in de tijd;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist dat de kosten van bewaking en toezicht en de kosten voor de toegang 

tot het zwembad op zijn minst moeten worden beschouwd als "bijkomende" voordelen zo-
als ze door het Arbitragehof zijn omschreven, en dat die voordelen aan de leerlingen van 
de scholen van het vrij onderwijs die op het grondgebied van de eiseres gelegen zijn in de-
zelfde mate moeten worden toegekend als aan haar onderwijsnet. Het motiveert zijn be-
slissing als volgt:

"Wat betreft de historiek van het opgeworpen probleem
De partijen discussiëren uitvoerig over het begrip sociaal voordeel zoals dat is opgevat 

in de wetgeving op het onderwijs;
De omstandigheden waaronder dat begrip gestalte kreeg in het Schoolpact wordt door 

de partijen niet betwist;
Artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 vermeldt dat de financiële tussenkomst van de 

provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs in beginsel beperkt wordt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen; dat artikel 
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legt vervolgens aan de gemeenten en de provincies de verplichting op om aan de kinderen 
die in het vrij onderwijs school lopen dezelfde sociale voordelen toe te kennen als aan de 
kinderen van de gemeente- en provinciescholen;

De toenmalige wetgever heeft dat begrip sociaal voordeel niet willen omschrijven; de 
parlementaire voorbereiding van die wet vermeldt immers dat, 'gezien de voortdurende 
evolutie welke zich op dit gebied voltrekt van het begrip "sociaal voordeel", hiervan be-
zwaarlijk een limitatieve bepaling kan worden gegeven. In plaats van deze evolutie te 
remmen door een al te scherp omlijnde en bijgevolg beperkende definitie, dient er veeleer 
voor gezorgd te worden dat zij zich verder kan uitbreiden. De rechtspraak zal zich hier-
omtrent uitspreken. Het principe is nochtans zeer duidelijk' (zie Gedr. St., Kamer, 1958-
1959, nr. 199/2);

Betrekkelijk snel zijn er op dat gebied twee circulaires verschenen, namelijk één van 1 
juni 1960 en één van 29 november 1963;

De tweede heeft weinig belang, daar ze slechts een geringe wijziging invoert zonder 
werkelijk belang;

De eerste zet vooreerst de reden uiteen waarom de betrokken regel is uitgevaardigd, na-
melijk dat het 'in strijd zou zijn met de waardigheid van de ouders en het humanitair oog-
merk van de sociale voordelen om deze te gebruiken ter beïnvloeding van een keuze die 
enkel ingegeven mag zijn door de overtuigingen van de ouders, de waarde van het onder-
wijs en het soort onderricht';

Vervolgens vermeldt die circulaire de toepasselijke algemene beginselen, gevolgd door 
praktische bepalingen, namelijk een lijst van voordelen waarvan de toekenning 'onder de 
hierna opgesomde voorwaarden geen aanleiding zal geven tot bezwaren voor zover reke-
ning wordt gehouden met de hierboven vermelde algemene regels' en een lijst van 'uitga-
ven en initiatieven' die 'thans' niet kunnen worden beschouwd 'als sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959';

Uit de door de partijen verstrekte toelichting en de door hen neergelegde stukken blijkt 
dat dit begrip sociaal voordeel vele jaren niet aan bod gekomen is in de rechtspraak;

De Raad van State heeft in een arrest van 9 mei 1988 dat begrip onderzocht, maar in 
een zeer beperkt geval dat, blijkens het gedane onderzoek, betrekking had op een in de 
voornoemde circulaire van 1 juni 1960 gemaakte veronderstelling; dat arrest maakt voor 
het overige gewag van een criterium in verband met de lasten, die verbonden zijn aan de 
normale organisatie van de school;

Pas begin jaren 1990 begon zich een rechtspraak te ontwikkelen waarin een ruime in-
terpretatie van het begrip sociaal voordeel aanvaard werd;

Het kan niet worden betwist dat de Franse Gemeenschap op het steeds toenemende aan-
tal vonnissen reageerde door op 7 juni 2001 een decreet uit te vaardigen om het begrip so-
ciaal voordeel te omschrijven;

Artikel 2 van dat decreet geeft een beperkende opsomming van voordelen die als socia-
le voordelen worden aangemerkt (zie genoemd artikel dat begint met de woorden : 'wor-
den enkel beschouwd als sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959');

Dat decreet is voorgelegd aan het Arbitragehof;
Dat hof heeft in zijn arrest van 14 mei 2003 het beroep inderdaad verworpen;
Niettemin heeft het Hof een bijzondere gedachtegang gevolgd die de aandacht verdient;
Na immers, in navolging van de afdeling wetgeving van de Raad van State, te hebben 

vastgesteld dat de vaststelling van een exhaustieve lijst een achteruitgang betekent ten op-
zichte van de evolutieve opvatting die werd gehanteerd in de wet van 29 mei 1959, ver-
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meldt het Hof dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet ertegen verzet 
dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere na te streven; 
na onderzoek van het eerste en vierde lid van artikel 24 van de Grondwet oordeelt het dat 
die bepalingen niet geschonden zijn door het decreet, maar niettemin gaat het na hoe de 
toekenning van andere dan de in het decreet bedoelde sociale voordelen zou moeten wor-
den beoordeeld (zie de punten B.4.4 tot B.4.10 van het arrest);

In die fase vermeldt het Hof dat sommige verklaringen tijdens de parlementaire voorbe-
reiding weliswaar te verstaan geven dat andere sociale voordelen zouden kunnen worden 
toegekend; het preciseert dat 'indien andere sociale voordelen zouden worden toegekend, 
het dan om een schending zou gaan, niet van de Grondwet , maar wel van het decreet 
zelf', namelijk 'een onwettige en discriminerende toepassing daarvan' (zie punt B.4.8. van 
het arrest);

Het Hof voegt er verder aan toe dat 'de toekenning van andere voordelen dan die welke 
zijn opgesomd in artikel 2 en die aan de gelijkheidsregel vervat in artikel 3 zouden ont-
snappen, enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om maatre-
gelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht. Indien dergelij-
ke maatregelen sociale voordelen zouden verdoezelen, dan zou het om een schending van 
het decreet gaan die door de bevoegde overheden zou moeten worden gesanctioneerd', en 
dat de toekenning 'van bijkomende voordelen door gebruik te maken van artikel 2, 10°, 
van het decreet dat het mogelijk maakt om financiële bijstand of bijstand in natura toe te 
kennen ... niet zouden ontsnappen aan de in artikel 3 vervatte gelijkheidsregel, op straffe 
van schending, niet alleen van die bepaling, maar ook van artikel 24, §§1 en 4, van de 
Grondwet' (zie punten B. 4.9 en B. 4.10 van het arrest);

Ter vervollediging van de analyse van de door de partijen verstrekte verwijzingen moe-
ten nog de volgende arresten worden vermeld:

- een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 1 oktober 2001 volgens hetwelk de 
sneeuwklassen geen sociaal voordeel zijn op grond dat 'die klassen die onderwijs verstrek-
ken in optimale hygiënische omstandigheden aan regelmatige leerlingen tot de normale 
onderwijsorganisatie behoren' en dat het sedert 1960 een vaste administratieve praktijk 
gebleven is om die klassen van de categorie van sociale voordelen uit te sluiten;

- een arrest van hetzelfde hof van 3 februari 2004 waarin de ruime opvatting van het be-
grip sociaal voordeel wordt bekrachtigd met de precisering dat de circulaire van 1960 
'geen verordenende waarde heeft en niet bindend is voor de hoven en rechtbanken' en dat 
het decreet van 7 juni 2001 'niet tot gevolg kan hebben dat de hoven en rechtbanken ver-
hinderd worden om, in het voorliggende geval dat betrekking heeft op een niet door dat 
decreet geregelde toestand, te oordelen of een bepaald voordeel wel degelijk een sociaal 
voordeel of een maatregel, eigen aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, is, 
en om, in voorkomend geval een voordeel als sociaal voordeel aan te merken dat niet als 
zodanig is aangemerkt in het decreet';

- het arrest van het Hof van Cassatie van 18 november 2004 dat, na een grond van niet-
ontvankelijkheid waarin de onduidelijkheid van het middel wordt aangevoerd gegrond te 
hebben verklaard, niettemin 'het middel voor het overige' onderzoekt en vermeldt dat 'so-
ciale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 ... voordelen van so-
ciale aard zijn die aan kinderen worden toegekend en die niet binnen de normale onder-
wijsorganisatie vallen', en hieraan toevoegt dat het bestreden arrest zijn beslissing met de 
eerste bovenvermelde grond naar recht verantwoordt;

Wat betreft de interpretatie die aan de wet van 29 mei 1959 kan worden gegeven
Vooreerst moet worden vermeld dat de partijen alle kansen gekregen hebben om stel-

ling te nemen over de historiek van het opgeworpen probleem en over de verschillende 
neergelegde stukken die als enige door het hof (van beroep) in aanmerking genomen zul-
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len worden;
Vervolgens moet worden beklemtoond dat het voor een goed begrip van de logica van 

de wetgever van 1959 nodig is zich opnieuw het klimaat van die tijd voor de geest te ha-
len,  toen er  namelijk een bijzonder harde sociale  en politieke beroering ontstond met 
name op het niveau van de verschillende onderwijsnetten en wel zodanig dat die beroe-
ring 'schoolstrijd' werd genoemd, en zich terug te plaatsen in de sociale en economische 
realiteit van die tijd,  die helemaal verschilde van de realiteit op het einde van de 20e 
eeuw; de lectuur van de bovengenoemde circulaire van 1960 is veelzeggend op dat punt;

Er kan worden vastgesteld dat artikel 33 van de betrokken wet uit drie duidelijk onder-
scheiden zinnen bestaat, namelijk:

-'Onverminderd de afwijkende bepalingen, voorzien in deze wet, wordt de financiële 
tussenkomst van de provincies en de gemeenten ten bate van het vrij onderwijs beperkt tot 
het gezondheidstoezicht en de aan de leerlingen verleende sociale voordelen';

-'De provincies en de gemeenten mogen geen enkel onderscheid maken tussen de kin-
deren, welke scholen zij ook bezoeken';

-'Zij hebben evenwel geen enkele verplichting tegenover de kinderen die de Rijksscho-
len bezoeken'.

In die fase van de analyse dienen de eerste twee bovengenoemde zinnen nader te wor-
den onderzocht;

De logica van die twee zinnen kan op het eerste gezicht vreemd lijken;
Terwijl immers in onze huidige juridische logica het in de tweede zin opgenomen be-

grip non-discriminatie gemakkelijk te begrijpen valt, kunnen daarentegen in het licht van 
het  door  de wetgever  nagestreefde oogmerk,  dat  in  de  hierboven  geschetste  historiek 
weergegeven wordt, vraagtekens worden geplaatst bij de formulering van de eerste zin, 
daar die zin gewag maakt van 'de financiële tussenkomst van de provincies en de gemeen-
ten ten bate van het vrij onderwijs';

Niettemin kan de gevolgde logica zonder veel moeite worden begrepen na lezing van 
het uittreksel uit de parlementaire voorbereiding van de wet betreffende het begrip sociaal 
voordeel en van de bovengenoemde circulaire van 1960 en met inachtneming van het po-
litieke klimaat van die tijd:

- de sociale voordelen die toentertijd aan alle leerlingen van een onderwijsnet werkelijk 
werden toegekend waren vrij beperkt (zie de circulaire van 1960);

- de wetgever van toen was wel degelijk op de hoogte van dit feit en van de mogelijk-
heid dat in de toekomst andere sociale voordelen zouden worden toegekend;

- die wetgever heeft het begrip sociaal voordeel niet in een te strikte omschrijving wil-
len vastleggen door in de parlementaire voorbereiding (zie het hierboven aangehaalde uit-
treksel) te preciseren dat dit begrip door de rechtspraak moest kunnen worden uitgebreid;

- de enige door de wetgever gemaakte afbakening bestaat erin dat de door de gemeen-
ten of de provincies toegekende voordelen aan de kinderen die bij hun net school lopen 
hoe dan ook op dezelfde wijze moeten worden verleend als aan de leerlingen die naar het 
vrij onderwijs gaan;

De circulaire van 1960 heeft het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie uit 
de tweede zin van het bovengenoemde artikel 33 geenszins in vraag gesteld, maar is enkel 
bedoeld om het begrip sociaal voordeel uit de eerste zin te preciseren gelet op het bijzon-
dere karakter van de toenmalige toestand;

Binnen laatstgenoemd kader kan aldus worden vastgesteld dat die circulaire het heeft 
over 'uitgaven en initiatieven'  die volgens de betrokken minister 'thans niet als sociale 
voordelen kunnen worden beschouwd' omdat hij, naar hij preciseerde, zijn oordeel had ge-
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baseerd 'op uiteenlopende redenen al naargelang van het geval';
Die minister wijst in de eerste plaats op de 'lasten die verbonden zijn aan de werking 

van de school'; de vermelding van die post kan absurd lijken, daar de wet van 1959 juist 
voorziet in een financiële tegemoetkoming door de overheid in de vorm van subsidies, 
enerzijds, van een weddentoelage voor de leerkrachten van het vrij onderwijs en van een 
werkingstoelage voor dat onderwijsnet, anderzijds;

In werkelijkheid neemt die circulaire bijgevolg een beoordeling over die evident is in 
het licht van de overige bepalingen van de wet van 1959;

In zoverre moet aan het criterium van de kosten die verbonden zijn aan 'de normale on-
derwijsorganisatie', dat op die plaats vermeld wordt in die circulaire, zijn juiste waarde 
worden teruggegeven, namelijk dat dit criterium niet tot doel heeft te zeggen dat die kos-
ten op zich geen sociale voordelen zijn, maar dat voor die kosten geen bijzondere subsi-
dies kunnen worden verleend daar zij vallen onder de kosten die voor een werkingstoela-
ge in aanmerking komen;

(De eiseres) merkt ook zelf in haar syntheseconclusie van hoger beroep op dat de circu-
laire vermeldt dat 'het aan de gemeenten opgelegde verbod om de vrije scholen recht-
streeks of onrechtstreeks te subsidiëren' 'door dat middel',  namelijk de toekenning van 
voordelen, 'niet mocht worden omzeild';

Het kan voor het overige niet worden betwist dat een circulaire de toepassings-voor-
waarden van een wet niet kan beperken;

De minister die de betrokken circulaire heeft uitgevaardigd is trouwens zeer voorzichtig 
geweest in de keuze van zijn woorden in die circulaire, daar hij, voorafgaand aan de bo-
venvermelde lijst, vermeldt dat het hier gaat om zijn huidige beoordeling ervan ('ik wens 
erop te wijzen dat ... ik de hierna volgende uitgaven en initiatieven thans niet tot de socia-
le voordelen kan rekenen ...');

Het hof (van beroep) stelt bovendien vast dat men van het geschil nogal een verschil-
lend beeld kan hebben al naargelang men de aandacht uitsluitend richt op het begrip soci-
aal voordeel zelf dan wel de tweede zin uit het bovengenoemde artikel 33 aanvoert, name-
lijk het beginsel van niet-onderscheid of niet-discriminatie dat erin is vervat;

Concentreert men zich immers op het begrip sociaal voordeel, dan kan men de aandacht 
toespitsen ofwel op het juiste gevolg van de circulaire ofwel op de omvang van de uitbrei-
ding die de wetgever van 1959 zich kon voorstellen en aanvaarden;

Richt men daarentegen de aandacht op het beginsel van niet-onderscheid of niet-discri-
minatie uit de tweede zin, dan weegt de vraag naar de omschrijving van het sociaal voor-
deel niet op tegen het gevolg van het beginsel zelf van de niet-discriminatie;

Wat dat punt betreft moet worden onderstreept, enerzijds, dat genoemd beginsel van 
niet-discriminatie in onze Grondwet is overgenomen en versterkt (zie artikel 24, §4, zoals 
het bestaat sedert de coördinatie van 17 februari 1994, waarin uitdrukkelijk een algemeen 
gelijkheidsbeginsel wordt vastgelegd zowel voor de leerlingen en de ouders als voor de 
leden van het onderwijzend personeel en de onderwijsinstellingen) en dat, anderzijds, de 
door het Arbitragehof in voormeld arrest gevolgde gedachtegang ook geldt voor de wetge-
ving die bestond vóór het decreet van 7 juni 2001, namelijk dat, indien een gemeenteover-
heid aan de leerlingen van haar onderwijsnet een ander 'bijkomend' voordeel toekent dan 
een voordeel dat in een tekst onder de sociale voordelen wordt opgesomd, die overheid 
dat voordeel ook moet toekennen aan de leerlingen van het vrij onderwijs op straffe van 
schending, niet alleen van de wet op het Schoolpact 'maar tevens van artikel 24, §§1 en 4, 
van de Grondwet' (zie voornoemd punt B.4.9 en 10. )

Te dezen volgt uit de door (de verweerders) neergelegde conclusie en uit de door hen 
ter zitting verstrekte toelichting dat zij in de motivering van hun argumenten in het bijzon-
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der de nadruk leggen op het beginsel van niet-onderscheid en zelfs op het gelijkheidsbe-
ginsel dat moet gelden zowel voor de toegang tot het onderwijs als voor de vrijheid van 
keuze in het onderwijs;

Wat betreft het gevolg en de invloed van het decreet van 7 juni 2001
Het gevolg en de invloed van het litigieuze decreet moeten worden beoordeeld in het 

licht van de reeds hierboven verrichte analyse;
Vooreerst moet erop worden gewezen dat genoemd decreet niet in strijd is met het be-

ginsel  van niet-onderscheid dat  is  vastgelegd in  de tweede zin  van artikel  33 van de 
Schoolpactwet, maar dat het een limitatieve lijst geeft van voordelen die als sociale voor-
delen worden beschouwd;

Het Arbitragehof heeft aldus geoordeeld dat genoemd decreet op zich de in de Grond-
wet voor het onderwijs vastgelegde beginselen van niet-discriminatie, gelijkheid en vrij-
heid niet schond;

Niettemin heeft dit hof, zoals hierboven onderstreept, wel gepreciseerd dat, indien 'bij-
komende voordelen', zelfs andere dan sociale voordelen in de strikte betekenis van het de-
creet, door een gemeente aan haar onderwijsnet zouden worden toegekend, zij door die 
gemeente ook moesten toegekend worden aan het vrij onderwijs;

Het hof (van beroep) gaat akkoord met het oordeel van het Arbitragehof en sluit zich 
erbij aan;

Weliswaar kan worden opgemerkt dat uit het onderzoek uiteindelijk blijkt dat de be-
voegdheid van de Franse Gemeenschap om de toestand te regelen bijzonder beperkt is;

Die reflectie is echter slechts ten dele juist;
Hoewel de Franse Gemeenschap uiteraard geen wettelijke bepalingen kan uitvaardigen 

die strijdig zijn met de in de Grondwet vastgelegde beginselen, kan zij immers de voorde-
len, zoals die door het Arbitragehof omschreven zijn en waarvoor het gelijkheidsbeginsel 
moet gelden, beperken door de categorieën voordelen die de gemeenten aan hun eigen on-
derwijsnet kunnen verlenen te verminderen;

In een ander perspectief zou zij ook in haar hoedanigheid van subsidiërende overheid 
van de onderwijsnetten kunnen oordelen dat de 'bijkomende' sociale voordelen, zoals die 
door het Arbitragehof zijn omschreven, in werkelijkheid een noodzaak zijn voor een on-
derwijs dat aan de huidige evolutie van onze samenleving moet beantwoorden en zou zij 
bijgevolg in het bedrag van de door haar toegekende algemene werkingssubsidies van de 
scholen de financiële kosten van die 'bijkomende' voordelen kunnen opnemen;

Overigens staat het aan de gemeenten om met toepassing van het decreet en de in het 
arrest van het Arbitragehof vermelde beginselen 'bijkomende' voordelen, zoals die door 
dit hof met sociale voordelen in de strikte betekenis van het decreet worden gelijkgesteld, 
enkel toe te kennen in zoverre het diezelfde voordelen tevens toekent aan het vrij onder-
wijs in hun gemeente; 

Wanneer gemeenten die werkwijze niet zouden toepassen, kunnen de inrichtende macht 
van het vrij onderwijs en de ouders van de leerlingen van dat onderwijs dat zich op het 
grondgebied van die gemeente bevindt, zich tot staving van hun eisen tot toekenning van 
dezelfde voordelen niet alleen beroepen op de schending van het decreet maar tevens op 
de schending van artikel 24 van de Grondwet;

Wat betreft de verschillende voordelen waarop de (verweerders) zich beroepen
Het spreekt vanzelf dat, indien het voordeel waarop de (verweerders) zich beroepen een 

voordeel is dat vermeld werd in de bovengenoemde circulaires of een voordeel dat thans 
in het decreet vermeld wordt, er moet worden aangenomen dat dit voordeel rechtstreeks 
als een sociaal voordeel in aanmerking moet worden genomen, waarbij het decreet door 
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de rechtspraak op dat welbepaalde punt kan worden gebruikt als criterium bij de interpre-
tatie;

Voor het overige volgt uit de bovenstaande analyse dat voor elk ander door de (ver-
weerders) aangevoerd voordeel er moet worden nagegaan of dat voordeel kan worden be-
schouwd als een 'bijkomend' voordeel dat met een sociaal voordeel gelijkgesteld wordt op 
grond van de criteria die het Arbitragehof gehanteerd heeft in het hierboven onderzochte 
arrest;

Overigens kan de (eiseres) niet op grond van het beginsel van niet-onderscheid worden 
veroordeeld als niet wordt aangetoond dat (de eiseres) wel degelijk het aangevoerde voor-
deel aan haar onderwijsnet heeft toegekend;

Ten slotte zal desnoods moeten worden nagegaan welke persoon werkelijk is benadeeld 
door de niet-toekenning van het betrokken voordeel, daar het theoretisch denkbaar is dat 
de benadeelde ofwel de inrichtende macht van het vrij onderwijs zou kunnen zijn, ofwel 
de ouders van leerlingen van dat onderwijs, ofwel beide tezamen voor een gedeelte van 
het voordeel;

De omstandigheid dat zich bij het concrete onderzoek voor sommige van de aangevoer-
de voordelen bewijsmoeilijkheden voordoen is geen voldoende reden om de oorspronke-
lijke vorderingen niet gegrond te verklaren;

Enerzijds zijn de (verweerders) zich terdege van die moeilijkheden bewust en eisen zij 
thans alleen provisionele bedragen en, anderzijds, zal het de plicht van (de eiseres) zijn 
om op loyale wijze mee te werken aan de bewijsvoering door de stukken over te leggen 
die nodig zijn om de toegekende voordelen op correcte wijze te beoordelen;

Wat betreft de aard van elk van de bijzondere voordelen die te dezen worden aange-
voerd

(...)
De kosten voor bewaking en toezicht
Sommige kosten voor bewaking en organisatie van de opvang van de leerlingen staan 

uitdrukkelijk (vermeld) in de lijst van het decreet van 7 juni 2001;
In zoverre moeten zij als een sociaal voordeel worden beschouwd;
Wat betreft de kosten van dezelfde aard die buiten het strikte kader van het decreet val-

len, zij vallen klaarblijkelijk a priori onder het algemene begrip 'bijkomende' voordelen, 
zoals dat door het Arbitragehof in voornoemd arrest is omschreven;

(De eiseres) levert trouwens op dat punt geen enkel tegenbewijs;
De kosten voor de toegang tot het zwembad
Voor die kosten moeten dezelfde gegevens in aanmerking genomen worden als voor de 

kosten voor bewaking en toezicht;
(...)
Tot  besluit  moet  het beginsel waarop de (verweerders) zich beroepen,  worden aan-

vaard, namelijk dat de aangevoerde voordelen op zijn minst moeten worden beschouwd 
als 'bijkomende' voordelen zoals die door het Arbitragehof zijn omschreven, en dat die 
voordelen aan de leerlingen van de scholen van het vrij onderwijs die op het grondgebied 
van (de eiseres) zijn gelegen, moeten worden toegekend in dezelfde mate waarin die voor-
delen door (de eiseres) aan haar onderwijsnet worden toegekend (...)".

Grieven
Eerste onderdeel
Op de bovengenoemde gronden gaat het arrest na of de kosten voor bewaking en toe-

zicht en de kosten voor de toegang tot het zwembad sociale voordelen zijn, en baseert zich 
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hierbij uitsluitend op de lijst van het decreet van 7 juni 2001 en op de overwegingen van 
het Arbitragehof die de gevolgen van dat decreet betreffen en volgens welke de toeken-
ning van andere voordelen buiten de in het decreet vastgestelde exhaustieve lijst enkel 
toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om maatregelen die eigen 
zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht. 

Uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt evenwel 
dat de vorderingen betrekking hadden op de toekenning van voordelen gedurende de peri-
ode zowel vóór als na de inwerkingtreding van het decreet.

Om een sociaal voordeel te kunnen zijn in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 
1959 diende het arrest in concreto vast te stellen dat de betrokken kosten betrekking had-
den op voordelen die niet binnen de normale onderwijsorganisatie vallen.

Het feit dat bepaalde kosten voor bewaking en organisatie van de opvang van de leer-
lingen uitdrukkelijk vermeld staan in de lijst van het decreet van 7 juni 2001 of dat die 
kosten, zoals de kosten voor de toegang tot het zwembad, daarmee kunnen worden gelijk-
gesteld op grond van de overwegingen van het Arbitragehof betreffende de gevolgen van 
dat decreet kan daarom niet  verantwoorden dat die kosten reeds als sociale voordelen 
moesten worden beschouwd met toepassing van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, 
zoals het van kracht was vóór de wijziging ervan door het bovengenoemde decreet.

Het arrest bevat trouwens geen enkele vaststelling waaruit zou kunnen worden opge-
maakt dat die kosten niet onder de normale onderwijsorganisatie vielen vóór de inwer-
kingtreding van het decreet.

In zoverre het arrest zijn beslissing op die grondslag verantwoordt voor de gehele vor-
dering betreffende die categorieën van kosten en dus eveneens voor de kosten met betrek-
king tot een periode waarin het bovengenoemde decreet niet van toepassing was, schendt 
het arrest artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, miskent het het beginsel volgens hetwelk 
de wet niet terugwerkt in de tijd, en verantwoordt het niet naar recht de beslissing waarbij 
de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten voor de toegang tot het zwembad 
voor de periode vóór de inwerkingtreding van de wet als sociale voordelen worden aange-
merkt.

Het is bovendien niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van 
de Grondwet).

Tweede onderdeel
Het arrest maakt voor de kosten van bewaking en toezicht een onderscheid tussen die 

welke uitdrukkelijk opgenomen zijn in de lijst van het decreet van 7 juni 2001 en die wel-
ke, ofschoon daarin niet  opgenomen, niettemin als sociaal moeten worden aangemerkt 
omdat "zij kennelijk a priori vallen onder het algemene begrip 'bijkomende' voordelen, 
zoals dit door het Arbitragehof is omschreven in zijn arrest van 2003".

Het arrest preciseert echter nergens welke kosten precies deel uitmaken van de ene of 
de andere, aldus omschreven categorie.

Aldus verkeert het Hof ten gevolge van het arrest in de onmogelijkheid zijn toezicht uit 
te oefenen, aangezien dat arrest de gevorderde kosten niet aanwijst die effectief vermeld 
staan in het decreet en welke daar niet in staan maar niettemin als sociale voordelen in 
aanmerking kunnen worden genomen omdat zij vallen onder het algemene begrip 'bijko-
mende' voordelen, zoals dat door het Arbitragehof in zijn voornoemd arrest is omschre-
ven.

Het arrest is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van artikel 2 van het de-
creet van 7 juni 2001) en evenmin regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 
149 van de Grondwet).

Derde onderdeel
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Overeenkomstig artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek mogen de rechters in de zaken 
die aan hun oordeel onderworpen zijn, geen uitspraak doen bij wege van algemene en als 
regel geldende beschikking.

De rechter die zijn beslissing betreffende de kosten van bewaking en toezicht alsook 
betreffende de kosten voor de toegang tot het zwembad grondt op de motivering van een 
arrest van het Arbitragehof zonder de redenen aan te geven waarom hij zich daarbij aan-
sluit, kent aan dat arrest de waarde van een algemene en als regel geldende beschikking 
toe.

Te dezen beslist het arrest dat de door (de verweerders) aangevoerde voordelen op zijn 
minst moeten worden beschouwd als "bijkomende" voordelen zoals ze door het Arbitrage-
hof zijn omschreven, zonder de redenen te preciseren die de in de motivering van het ar-
rest van het Arbitragehof gesuggereerde oplossing rechtvaardigen. 

Daaruit volgt dat het arrest, daar het zijn beslissing betreffende de toepassing van arti-
kel 33 van de wet van 29 mei 1959 en van de artikelen 2 en 9 van het decreet van 7 juni  
2001 grondt op het arrest van 14 mei 2003 van het Arbitragehof waarbij het beroep tot 
vernietiging van sommige bepalingen van dat decreet wordt verworpen, aan dat arrest de 
draagwijdte van een regel toekent en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt. 

Vierde onderdeel
Artikel 9, §2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof bepaalt dat 

de door het Arbitragehof gewezen arresten waarbij beroepen tot vernietiging verworpen 
worden, bindend zijn voor de rechtscolleges wat de door die arresten beslechte rechtspun-
ten betreft.

Tegen de artikelen 2, 3 en 5 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 juni 
2001 betreffende de sociale voordelen is een beroep tot gedeeltelijke vernietiging inge-
steld bij het Arbitragehof.

Het Arbitragehof heeft het beroep dat strekte tot vernietiging van artikel 2 van het de-
creet in zoverre die bepaling een exhaustieve lijst bevatte van de sociale voordelen in de 
zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959, bij arrest van 14 mei 2003 (nr. 56/2003) 
verworpen op grond dat de beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie zich niet erte-
gen verzetten dat de wetgever terugkomt op zijn oorspronkelijke doelstellingen om andere 
na te streven en dat de nieuwe bepaling niet tot gevolg heeft dat inbreuk wordt gemaakt 
op de vrijheid van onderwijs en de vrije keuze van de ouders, die zijn verankerd in artikel 
24, §1, van de Grondwet, en op de gelijkheid in het onderwijs die wordt gewaarborgd 
door artikel 24, §4, van de Grondwet.

Deze beslissing die ervoor zorgt het woord "enkel" te onderstrepen, gebruikt in het eer-
ste lid van artikel 2, verbiedt om de lijst die het decreet ondubbelzinnig als exhaustief 
voorstelt om te vormen tot een exemplarische opsomming, is op dat punt bindend voor de 
rechtscolleges.

De overwegingen van het arrest van het Arbitragehof waarnaar het bestreden arrest ver-
wijst en volgens welke de toekenning van andere voordelen buiten de exhaustieve lijst 
van artikel 2 enkel toelaatbaar is wanneer het niet om sociale voordelen gaat maar om 
maatregelen die eigen zijn aan het pedagogisch project van de inrichtende macht, hebben 
geen enkele bindende en zelfs geen enkele andere draagwijdte, aangezien zij geenszins ten 
grondslag liggen aan de beslissing waarbij het beroep wordt verworpen.

Het arrest kon derhalve niet in strijd met de klare en duidelijke bewoordingen van het 
decreet beslissen dat voordelen die niet voorkomen op de exhaustieve lijst van de sociale 
voordelen van artikel 2 van het decreet niettemin deel uitmaken van de sociale voordelen 
en derhalve op dezelfde wijze dienden te worden geregeld als die welke in die bepaling 
worden vermeld omdat zij kunnen worden beschouwd als "bijkomende"voordelen zoals 
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ze in het arrest van het Arbitragehof worden omschreven, zonder daardoor die bepaling 
alsook artikel 3 van het decreet van 7 juni 2001 en artikel 9, §2 van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof te schenden.

Alleszins kon het niet zonder miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens het-
welk de wet niet terugwerkt in de tijd en niet zonder schending van artikel 2 van het Bur-
gerlijk Wetboek de benaming sociaal voordeel op die grondslag verantwoorden voor de 
kosten van bewaking en toezicht, alsook voor de kosten van toegang tot het zwembad, die 
waren gemaakt voor de inwerkingtreding van het decreet op 1 oktober 2001.

Het arrest is derhalve niet naar recht verantwoord.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Uit het bestreden arrest blijkt dat de kosten van de buitenschoolse klassen, de 

bewaking en het toezicht, alsook van de toegang tot het zwembad slaan op een 
periode zowel vóór als na de inwerkingtreding van het decreet van de Franse Ge-
meenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen.

Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Sociale voordelen in de zin van artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 tot wij-

ziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, die van toepassing 
was voor 1 september 2001, datum van de inwerkingtreding van het decreet van 
de Franse Gemeenschap van 7 juni 2001 betreffende de sociale voordelen, zijn 
voordelen van sociale aard die aan de kinderen worden toegekend en die niet val-
len onder de normale onderwijsorganisatie.

Het decreet van 7 juni 2001 stelt de exhaustieve lijst van voordelen vast die so-
ciale voordelen zijn in de zin van het bovengenoemde artikel 33.

Het arrest vermeldt dat een sociaal voordeel het voordeel is dat vermeld wordt 
in de erin genoemde circulaires of in het decreet van de Franse Gemeenschap 
van 7 juni 2001 en dat "uit de bovenstaande analyse volgt dat er voor elk ander 
door de (verweerders) aangevoerd voordeel moet worden nagegaan of dat voor-
deel kan worden beschouwd als een 'bijkomend' voordeel dat met een sociaal 
voordeel gelijkgesteld wordt op grond van de criteria die het Arbitragehof gehan-
teerd heeft in het hierboven onderzochte arrest" van 14 mei 2003. 

Het arrest stelt enerzijds niet vast dat de kosten voor de buitenschoolse klassen 
niet onder de normale onderwijsorganisatie vallen en beslist anderzijds dat die 
activiteiten, ofschoon ze niet opgenomen zijn in de exhaustieve lijst van het de-
creet, "niettemin kennelijk a priori vallen onder het algemene begrip 'bijkomende 
voordelen' zoals dat door het Arbitragehof is omschreven".

Het schendt aldus artikel 33 van de wet van 29 mei 1959 alsook de artikelen 2 
en 3 van het decreet van 7 juni 2001.

Het onderdeel is gegrond.
Het tweede middel
Het middel van niet-ontvankelijkheid, door de verweerders aangevoerd tegen 

het eerste en het vierde onderdeel en afgeleid uit het gebrek aan belang:
Het onderzoek van het middel van niet-ontvankelijkheid is onafscheidelijk ver-
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bonden met het onderzoek van die onderdelen van het middel.
Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Het eerste onderdeel
Door te beslissen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten 

voor de toegang tot het zwembad sociale voordelen zijn, zonder daarbij vast te 
stellen dat die kosten niet onder de normale onderwijsorganisatie vallen, schendt 
het arrest artikel 33 van de wet van 29 mei 1959.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
Vierde onderdeel
Door te beslissen dat de kosten voor bewaking en toezicht alsook de kosten 

voor de toegang tot het zwembad, die niet begrepen zijn in de exhaustieve op-
somming van artikel 2 van het decreet van 7 juni 2001, "niettemin onder het al-
gemene begrip 'bijkomende' voordelen vallen, zoals dit door het Arbitragehof is 
omschreven" in zijn arrest van 14 mei 2003, schendt het arrest die wetsbepaling.

In zoverre is het onderdeel 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 uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever:  de h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Mahieu.

Nr. 312

1° KAMER - 7 juni 2007

1º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - VERRICHTEN VAN HET 
GERECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK - BESLISSING OVER HET OVERIGE GEDEELTE VAN DE ZAAK 
- RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - VERRICHTEN VAN HET GERECHTELIJK DESKUNDIGENONDERZOEK - 
BESLISSING OVER HET OVERIGE GEDEELTE VAN DE ZAAK - RECHTSCOLLEGE - SAMENSTELLING

3º DESKUNDIGENONDERZOEK - BURGERLIJKE ZAKEN - OPDRACHT - GRENZEN

4º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
DESKUNDIGENONDERZOEK - OPDRACHT - GRENZEN

5º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
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EINDVONNIS - BEGRIP

1º en 2° Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest  
waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien over de  
zaak zelf uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewezen, wanneer niet  
blijkt  dat  het  debat  dat  gevoerd  is  na  het  verrichten  van  het  gerechtelijk 
deskundigenonderzoek de voortzetting was van het vorig debat1.  (Art. 779, eerste lid, 
Ger.W.)

3º en 4° De door de rechter aan een deskundige gegeven opdracht dient noodzakelijkerwijs  
beperkt te zijn tot het verzamelen van de feitelijke gegevens die nodig zijn om de rechter  
in staat te stellen de bedoelde rechtsregels toe te passen; de rechter kan de deskundige  
niet gelasten een advies te geven over de gegrondheid van de vordering2.  (Impliciet).  
(Artt. 11 en 962, Ger.W.)

5º Door vast te stellen dat er over een bepaald punt geen betwisting bestaat tussen de  
partijen, wijst het arrest over dat punt geen eindbeslissing in de zin van artikel 19 van het  
Gerechtelijk Wetboek3. (Art. 19, Ger.W.)

(P & V VERZEKERINGEN cvba T. G.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0453.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 22 mei 2002 en 11 oktober 

2004 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan :
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 22 mei 2002 verklaart het Hof van Beroep te Luik het hoger beroep, 

dat de eiseres had ingesteld tegen het op 18 november 1999 door de Rechtbank van Koop-
handel te Namen gewezen vonnis, ontvankelijk en wijst het, alvorens recht te doen, de 
heer Jean-Charles Boreux, architect, wonende rue H. Lemaître, 35 te 5000 Namen aan als 
deskundige met de opdracht om, na alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen, de 
wettelijke eed in de voorgeschreven bewoordingen te hebben afgelegd en met inachtne-
ming van de artikelen 964 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek:

- zich naar de woonplaats van de verweerder in de rue de Maquelette, 3, te Gelbressée 
te begeven, na de partijen en hun raadslieden aldaar te hebben opgeroepen;

- de onderscheiden standpunten van de partijen te horen en zich hun dossiers te doen 
overhandigen;

- het gehele eigendom van de verweerder te beschrijven en een beknopt plan te maken 

1 Zie Cass., 26 juni 1995, AR S.94.0165.N, nr 331.
2 Cass., 3 juni 2004, AR C.03.0111.N, nr 303.
3 Zie Cass., 8 okt. 2001, AR S.00.0113.F, nr 534. 
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van de plaats waar het hoofdgebouw gelegen is alsook van de ligging, ten opzichte van 
dat gebouw, van elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat gehecht is 
aan de "multirisk"-verzekeringspolis nr. 28.749.062 (garages van traditionele bouw, lood-
sen, bergplaatsen, tuinhuizen ... etc..) die nog bestaat en reeds bestond op 11 mei 1998, 
dag van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte van elk bijgebouw, met 
uitsluiting van het hoofdgebouw;

- zo nodig, een dossier met foto's aan te leggen;
- advies te geven over de vraag of de beschadigde loods begrepen is in de schatting van 

de te verzekeren goederen, zoals zij in voornoemd evaluatierooster vermeld staan;
- de partijen zo mogelijk met elkaar te verzoenen;
- van een en ander een schriftelijk en omstandig verslag op te maken dat moet worden 

neergelegd binnen drie maanden na het hem door de griffie betekende bericht van de inbe-
waringgeving, door de meest gerede partij, van de door hem gevraagde provisie.

Het hof van beroep motiveert zijn beslissing als volgt:
"wat betreft het tweede middel
wijst het hof [van beroep] erop dat:
- de verzekeringspolis verwijst naar een door de verzekerde ingevuld rooster ter evalua-

tie van het gebouw, welk rooster aan de polis is gehecht;
- dat rooster een specifieke rubriek bevat voor de beschrijving van de bijgebouwen, 

waarin  vooreerst  wordt  gepreciseerd  wat  onder  bijgebouw moet  worden  verstaan,  en 
waarin vervolgens wordt gezegd dat de lokalen van minder dan vier m2 niet in aanmer-
king dienen te worden genomen en dat die van meer dan 25 m2 afzonderlijk moeten wor-
den geschat;

- het niet wordt betwist dat geen enkele afzonderlijke schatting is geschied en dat alle 
verzekerde bijgebouwen opgenomen zijn onder voornoemde rubriek;

-  benevens  het  feit  dat  er  twee  garages  van  traditionele  bouw verzekerd  zijn  voor 
500.000 frank, er tevens twee bijgebouwen van meer dan 10 m2 - maar dus noodzakelijk 
van maximum 25 m2 - verzekerd zijn voor 500.000 frank, welke vermelding (de verweer-
der) aanvoert om aanspraak te maken op dekking voor het beschadigde lokaal;

- uit het door (de verweerder) zelf voorgelegde dossier met de foto's blijkt dat het be-
schadigde lokaal een oppervlakte van 38 m2 heeft gehad en gelegen was naast een plaatij-
zeren garage van 18 m2, wat maakt dat de loods een totale oppervlakte had van 56 m2, en 
als één enkel bijgebouw moet worden beschouwd;

gelet op de tegenstrijdige standpunten van de partijen en teneinde elke mogelijke dub-
belzinnigheid bij het opstellen van het evaluatierooster uit te sluiten, het hof [van beroep] 
op de terechtzitting van 28 november 2001 de wens had uitgedrukt dat aan het hof 'ener-
zijds het voorstel of de aanvraag tot verzekering en, anderzijds, het plan van het eigendom 
met, in voorkomend geval, het dossier met de foto's zouden worden voorgelegd waardoor 
de juiste samenstelling van (verweerders) eigendom, met inbegrip van alle bijgebouwen 
en met de oppervlakte van elk gebouw of bijgebouw, zou kunnen worden bepaald';

de partijen overigens, op aanraden van het hof [van beroep] overeengekomen waren 
een tegensprekelijke plaatsbezichtiging te houden, teneinde de voorlichting van het hof 
[van beroep] hierdoor te vergemakkelijken:

geen van de partijen de door het hof gevraagde stukken neerlegt;
de enkele aanvullende fotografische opnames die van weerszijden zijn overgelegd, niet 

alleen eenzijdig genomen zijn, maar geenszins antwoorden op de vragen van het hof [van 
beroep];
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hetzelfde geldt voor het eenzijdig advies van de technisch raadsman (van de verweer-
der) waarop deze prat gaat;

het hof [van beroep] zich genoodzaakt ziet (de verweerder) eraan te herinneren dat hij 
als eiser op de rechtsvordering de plicht heeft het bewijs te leveren van de gegrondheid er-
van en, in het bijzonder, de niet-gegrondheid dient te bewijzen van het welbepaalde, door 
(de eiseres) aangevoerde middel dat op het eerste gezicht niet van alle relevantie versto-
ken is;

het hof [van beroep] bijgevolg alleen maar de houding kan betreuren (van de verweer-
der)  die  zich,  zoals  uit  de  overgelegde  stukken  blijkt,  zich  tegen  de  tegensprekelijke 
plaatsbezichtiging heeft verzet, klaarblijkelijk op grond dat ze zou plaatsvinden in aanwe-
zigheid van de deskundige van de maatschappij, ofschoon niets belette dat hij alle nuttig 
geoordeelde opmerkingen maakte tijdens de bijeenkomst en evenmin dat hij zich in voor-
komend geval tevens liet bijstaan;

gelet op dit bijzondere standpunt (van de verweerder) en, bij ontstentenis van voldoen-
de gegevens, een maatregel in het kader van een gerechtelijk deskundigenonderzoek moet 
worden bevolen".

Het arrest van 22 mei 2002 werd gewezen door de veertiende kamer van het Hof van 
Beroep te Luik, die bestond uit raadsheer Jacques Van Brussel, waarnemend voorzitter.

Na het deskundigenonderzoek bevestigt het hof van beroep alle beschikkingen van het 
beroepen vonnis in zijn arrest van 11 oktober 2004 en veroordeelt het aldus de eiseres om 
aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank, vermeerderd met de moratoire interest 
tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 11 mei 1998, te betalen.

Het hof [van beroep] motiveert zijn beslissing als volgt:
"Met wijziging van het arrest van 22 mei 2002 van de 14de kamer van het hof [van be-

roep];
Gelet op het op 29 januari 2003 op de griffie neergelegde deskundigenverslag;
Na de plaats te hebben bezichtigd en inzage te hebben genomen van de dossiers van de 

partijen, oordeelde de deskundige Boreux in zijn antwoord op het 5de punt van de hem 
toegewezen opdracht dat de loods of de twee beschadigde garages wel degelijk waren op-
genomen in de schatting van de verzekerde goederen;

De door (de eiseres) op het deskundigenverslag geuite kritiek is niet relevant, aangezien 
de deskundige, ook al preciseert hij wel degelijk [in] zijn verslag : 'het evaluatierooster 
maakt niet uitdrukkelijk gewag van een loods die uit twee garages zou bestaan', aldus zin-
spelend op de verzekeringsovereenkomst die niet expliciet is over de beschrijving van de 
garages, onmiddellijk daarna eraan toevoegt dat 'er ter plaatse buiten de loods of de twee 
beschadigde garages geen enkel ander bijgebouw staat dat zou kunnen overeenkomen met 
wat in het evaluatierooster omschreven wordt als een garage van traditionele bouw', alvo-
rens [in] zijn verslag te concluderen dat beide garages klaarblijkelijk opgenomen zijn in 
de schatting van de verzekerde goederen;

Uit het deskundigenverslag en uit de eraan gehechte foto's blijkt dat de loods wel dege-
lijk een garage van traditionele bouw is, ook al bestaat het dak uit gegolfd plaatijzer;

Die loods is afzonderlijk geschat, aangezien de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 be-
droeg;

Alle beschikkingen van het bestreden vonnis moeten dus worden bevestigd".
Het arrest van 11 oktober 2004 werd gewezen door de elfde kamer van het Hof van Be-

roep te Luik, bestaande uit de heer Stéphane Goux, voorzitter.
Grieven
1. Artikel 779 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis enkel kan worden 
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gewezen door het voorgeschreven aantal rechters en dat dezen alle zittingen over de zaak 
moeten hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid. Overeenkomstig arti-
kel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek is die regel eveneens van toepassing in hoger be-
roep.

Daaruit volgt dat de beslissing die op de vordering wordt uitgesproken na een beslis-
sing waarbij de heropening van het debat wordt bevolen over een welbepaald onderwerp 
en het vroeger debat over dat punt wordt voortgezet, moet worden gewezen door de rech-
ters die de vorige terechtzittingen hebben bijgewoond, of, bij ontstentenis van hen, door 
rechters voor wie het debat volledig is hervat.

Hetzelfde geldt voor de beslissing die op de vordering gewezen wordt na een beslissing 
waarbij een deskundigenonderzoek bevolen wordt over een welbepaald punt waarover het 
debat reeds begonnen is, en waarbij het vroeger debat over dat punt wordt voortgezet. Zij 
moet eveneens worden gewezen door de rechters die de vorige terechtzittingen hebben 
bijgewoond of, bij ontstentenis van hen, door rechters voor wie het debat volledig is her-
vat.

2. Te dezen blijkt uit het arrest van 22 mei 2002 en uit de door de partijen neergelegde 
conclusies dat het debat over de schatting van de beschadigde loods reeds begonnen was 
tijdens het debat dat aan dit arrest voorafging.

In het arrest van 22 mei 2002 wijst het hof van beroep, na de hogere beroepen ontvan-
kelijk te hebben verklaard, een deskundige aan met onder meer als opdracht een advies uit 
te brengen over de vraag of de beschadigde loods opgenomen is in de schatting van de te 
verzekeren goederen, houdt het de uitspraak voor het overige aan en verwijst het de zaak 
naar de bijzondere rol.

Het arrest van 22 mei 2002 is gewezen door raadsheer Jacques Van Brussel, waarne-
mend voorzitter.

Uit de door de partijen na het deskundigenonderzoek ingediende conclusies en uit het 
arrest van 11 oktober 2004 blijkt dat het debat over de schatting van de beschadigde loods 
is voortgezet na het arrest van 22 mei 2002.

Het arrest van 11 oktober 2004 is gewezen door voorzitter Stéphane Goux, zonder dat 
uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat het de-
bat voor hem volledig is hervat.

Daar voornoemd arrest van 11 oktober 2004 gewezen is door een andere rechter dan die 
welke het arrest van 22 mei 2002 gewezen heeft, zonder dat uit de stukken van de rechts-
pleging blijkt dat het debat voor die rechter volledig is hervat, is het nietig (schending van 
de artikelen 779 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek).

Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
de artikelen 11, 19, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 22 mei 2002 verklaart het Hof van Beroep te Luik het hoger beroep, 

dat de eiseres had ingesteld tegen het op 18 november 1999 door de Rechtbank van Koop-
handel te Namen gewezen vonnis, ontvankelijk en wijst het, alvorens recht te doen, de 
heer Jean-Charles Boreux, architect, wonende rue H. Lemaître, 35 te 5000 Namen aan als 
deskundige met de opdracht om, na alle nuttige inlichtingen te hebben ingewonnen, de 
wettelijke eed in de voorgeschreven bewoordingen te hebben afgelegd en met inachtne-
ming van de artikelen 964 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek:

- zich naar de woonplaats van de verweerder in de rue de Maquelette, 3, te Gelbressée 
te begeven, na de partijen en hun raadslieden aldaar te hebben opgeroepen;
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- de onderscheiden standpunten van de partijen te horen en zich hun dossiers te doen 
overhandigen;

- het gehele eigendom van de verweerder te beschrijven en een beknopt plan te maken 
van de plaats waar het hoofdgebouw gelegen is, alsook van de ligging, ten opzichte van 
dat gebouw, van elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat gehecht is 
aan de "multirisk"-verzekeringspolis nr. 28.749.062 (garages van traditionele bouw, lood-
sen, bergplaatsen, tuinhuizen ... etc.) die nog bestaat en reeds bestond op 11 mei 1998, dag 
van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte van elk bijgebouw, met uit-
sluiting van het hoofdgebouw;

- zo nodig, een dossier met foto's aan te leggen;
- advies te geven over de vraag of de beschadigde loods begrepen is in de schatting van 

de te verzekeren goederen, zoals zij vermeld staan in voornoemd evaluatierooster;
- de partijen zo mogelijk met elkaar te verzoenen;
- van een en ander een schriftelijk en omstandig verslag op te maken dat moet worden 

neergelegd binnen drie maanden na het hem door de griffie betekende bericht van de inbe-
waringgeving, door de meest gerede partij, van de door hem gevraagde provisie.

Het hof van beroep motiveert zijn beslissing als volgt:
"wat betreft het tweede middel wijst het hof [van beroep] erop dat:
- de verzekeringspolis verwijst naar een door de verzekerde ingevuld evaluatierooster 

van het gebouw, welk evaluatierooster aan de polis is gehecht;
- dat rooster een specifieke rubriek bevat voor de beschrijving van de bijgebouwen; 

deze preciseert vooreerst wat onder bijgebouw moet worden verstaan, en, vervolgens, dat 
de lokalen van minder dan vier m2 niet in aanmerking dienen te worden genomen en dat 
die van meer dan 25 m2 afzonderlijk moeten worden geschat;

- het niet wordt betwist dat geen enkele afzonderlijke schatting is geschied en dat alle 
verzekerde bijgebouwen opgenomen zijn onder voornoemde rubriek;

- benevens het feit dat er twee garages van traditionele bouw voor 500.000 frank verze-
kerd zijn, er tevens twee bijgebouwen van meer dan 10 m2 - maar dus noodzakelijk van 
maximum 25 m2 - verzekerd zijn voor 500.000 frank, welke vermelding (de verweerder) 
aanvoert om aanspraak te maken op de dekking voor het beschadigde lokaal;

- uit het door (de verweerder) zelf voorgelegde dossier met de foto's blijkt dat het be-
schadigde lokaal een oppervlakte van 38 m2 heeft gehad en gelegen was naast een plaatij-
zeren garage van 18 m2, wat maakt dat de loods een totale oppervlakte heeft van 56 m2, 
en als één enkel bijgebouw moet worden beschouwd;

gelet op de tegenstrijdige standpunten van de partijen en teneinde elke mogelijke dub-
belzinnigheid bij het opstellen van het evaluatierooster uit te sluiten, het hof [van beroep] 
op de terechtzitting van 28 november 2001 de wens had uitgedrukt dat aan het hof 'ener-
zijds het voorstel of de aanvraag tot verzekering en, anderzijds, het plan van het eigendom 
met, in voorkomend geval, het dossier met de foto's zouden worden voorgelegd waardoor 
de juiste samenstelling van (verweerders) eigendom, met inbegrip van alle bijgebouwen 
en met de oppervlakte van elk gebouw of bijgebouw, zou kunnen worden bepaald';

de partijen overigens, op aanraden van het hof [van beroep], overeengekomen waren 
een tegensprekelijke plaatsbezichtiging te houden, teneinde de voorlichting van het hof 
[van beroep] hierdoor te vergemakkelijken:

geen van de partijen de door het hof gevraagde stukken neerlegt;
de enkele aanvullende fotografische opnames die van weerszijden worden overgelegd, 

niet alleen eenzijdig genomen zijn, maar geenszins antwoorden op de vragen van het hof 
[van beroep];
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hetzelfde geldt voor het eenzijdig advies van de technisch raadsman (van de verweer-
der) waarop deze prat gaat;

het hof [van beroep] zich genoodzaakt ziet (de verweerder) eraan te herinneren dat hij 
als eiser op de rechtsvordering de plicht heeft het bewijs te leveren van de gegrondheid er-
van en, in het bijzonder, de niet-gegrondheid dient te bewijzen van het welbepaalde, door 
(de eiseres) aangevoerde middel dat op het eerste gezicht niet van alle relevantie versto-
ken is;

het hof [van beroep] bijgevolg alleen maar de houding (van de verweerder) kan betreu-
ren die zich, zoals uit de overgelegde stukken blijkt, zich tegen de tegensprekelijke plaats-
bezichtiging verzet heeft, klaarblijkelijk op grond dat ze zou plaatsvinden in aanwezigheid 
van de deskundige van de maatschappij, ofschoon niets belette dat hij alle nuttig geoor-
deelde opmerkingen maakte tijdens de bijeenkomst en evenmin dat hij zich in voorko-
mend geval tevens liet bijstaan;

gelet op dit bijzondere standpunt (van de verweerder) en, bij ontstentenis van voldoen-
de gegevens, een maatregel in het kader van een gerechtelijk deskundigenonderzoek moet 
worden bevolen".

Na het deskundigenonderzoek bevestigt het hof van beroep alle beschikkingen van het 
beroepen vonnis in zijn arrest van 11 oktober 2004 en veroordeelt het aldus de eiseres om 
aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank, vermeerderd met de moratoire interest 
tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 11 mei 1998, te betalen.

Het hof [van beroep] motiveert zijn beslissing als volgt:
"Met wijziging van het arrest van 22 mei 2002 van de 14de kamer van het hof [van be-

roep];
Gelet op het op 29 januari 2003 op de griffie neergelegde deskundigenverslag;
Na de plaats te hebben bezichtigd en inzage te hebben genomen van de dossiers van de 

partijen, oordeelde de deskundige Boreux in zijn antwoord op het 5de punt van de hem 
toegewezen opdracht dat de loods of de twee beschadigde garages wel degelijk waren op-
genomen in de schatting van de verzekerde goederen;

De door (de eiseres) op het deskundigenverslag geuite kritiek is niet relevant, aangezien 
de deskundige, ook al preciseert hij wel degelijk [in] zijn verslag: 'het evaluatierooster 
maakt niet uitdrukkelijk gewag van een loods die uit twee garages zou bestaan', aldus zin-
spelend op de verzekeringsovereenkomst die niet expliciet is over de beschrijving van de 
garages, onmiddellijk daarna eraan toevoegt dat 'er ter plaatse buiten de loods of de twee 
beschadigde garages geen enkel ander bijgebouw staat dat zou kunnen overeenkomen met 
wat in het evaluatierooster omschreven wordt als garage van traditionele bouw' alvorens 
[in] zijn verslag te concluderen dat beide garages klaarblijkelijk opgenomen zijn in de 
schatting van de verzekerde goederen;

Uit het deskundigenverslag en uit de eraan gehechte foto's blijkt dat de loods wel dege-
lijk een garage van traditionele bouw is niettegenstaande het feit dat het dak bestaat uit 
gegolfd plaatijzer;

Die loods is afzonderlijk geschat, aangezien de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 be-
droeg;

Alle beschikkingen van het bestreden vonnis moeten dus worden bevestigd".
Grieven
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 962 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter, ter oplossing van 

een voor hem gebracht geschil of ingeval een geschil werkelijk en dadelijk dreigt te ont-
staan, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven. Over-
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eenkomstig artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek is die regel ook van toepassing in 
hoger beroep.

Artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek verbiedt de rechters hun rechtsmacht over te 
dragen.

De door een rechter aan een deskundige toevertrouwde opdracht moet noodzakelijker-
wijs beperkt zijn tot de verzameling van de feitelijke gegevens die nodig zijn om de rech-
ter in staat te stellen de terzake toepasselijke rechtsregels toe te passen. De rechter die de 
deskundige belast met de opdracht zijn advies te geven over de gegrondheid van de vorde-
ring, schendt de artikelen 11 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Na erop te hebben gewezen dat 
- de verzekeringspolis verwijst naar een door de verzekerde ingevuld rooster ter evalua-

tie van het gebouw, welk rooster aan de polis is gehecht,
-  dat  rooster een specifieke rubriek bevat voor de beschrijving van de bijgebouwen 

waarin  vooreerst  wordt  gepreciseerd  wat  onder  bijgebouw moet  worden  verstaan,  en 
waarin vervolgens wordt gezegd dat de lokalen van minder dan vier m2 niet in aanmer-
king dienen te worden genomen en dat die van meer dan 25 m2 afzonderlijk moeten wor-
den geschat, 

- het niet wordt betwist dat geen afzonderlijke schatting is geschied en dat alle verze-
kerde bijgebouwen opgenomen zijn onder voornoemde rubriek,

-  benevens  het  feit  dat  er  twee  garages  van  traditionele  bouw verzekerd  zijn  voor 
500.000 frank, er tevens twee bijgebouwen van meer dan 10 m2 - maar dus noodzakelijk 
van maximum 25 m2 - verzekerd zijn voor 500.000 frank, welke vermelding de verweer-
der aanvoert om aanspraak te maken op dekking voor het beschadigde lokaal,

- uit het door (de verweerder) zelf overgelegde dossier met de foto's blijkt dat het be-
schadigde lokaal een oppervlakte van 38 m2 groot heeft gehad en gelegen was naast een 
plaatijzeren garage van 18 m2, wat maakt dat de loods een totale oppervlakte had van 
56m2 en als één enkel bijgebouw moet worden beschouwd,

wijst het hof van beroep, alvorens recht te doen, een deskundige aan met de opdracht, 
niet alleen om het gehele eigendom van de verweerder te beschrijven, een plan op te ma-
ken van de plaats waar het hoofdgebouw gelegen is, alsook van de ligging, ten opzichte 
van het hoofdgebouw, van elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat 
gehecht is aan de verzekeringspolis die nog bestaat en reeds bestond op 11 mei 1998, dag 
van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte van elk bijgebouw, met uit-
sluiting van het hoofdgebouw, maar ook om advies te geven over de vraag of de bescha-
digde loods begrepen is in de schatting van de te verzekeren goederen, zoals zij in het 
evaluatierooster vermeld staan.

Op grond van het deskundigenverslag beslist het hof van beroep in zijn arrest van 11 
oktober 2004 dat de loods of de twee beschadigde garages wel degelijk waren opgenomen 
in de schatting van de verzekerde goederen, dat de loods wel degelijk een garage van tra-
ditionele bouw is, ook al bestond het dak uit gegolfd plaatijzer, en dat die loods afzonder-
lijk is geschat, aangezien de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 bedroeg.

Door de deskundige te belasten met de opdracht advies uit te brengen over de vraag of 
de beschadigde loods opgenomen is in de schatting van de te verzekeren goederen, zoals 
zij vermeld staan in het aan de verzekeringspolis gehechte evaluatierooster en door op 
grond van de schattingen van de deskundige te beslissen dat de loods afzonderlijk is ge-
schat, zodat het beroepen vonnis, volgens hetwelk de beschadigde loods door de polis ge-
dekt was, moest worden bevestigd, heeft het hof van beroep zich niet ertoe beperkt de 
deskundige te gelasten vaststellingen te doen of een technisch advies te geven, maar heeft 
het hem de opdracht gegeven advies te geven over de gegrondheid van de vordering en 
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heeft het zich vervolgens over het geschil uitgesproken door dat advies over te nemen.
De bestreden arresten van 22 mei 2002 en 11 oktober 2004 schenden aldus de artikelen 

11, 962 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek.
Tweede onderdeel
3. Krachtens artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek is het vonnis een eindvonnis inzo-

ver daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, behoudens de 
rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Wanneer de rechter uitspraak doet over een geschil dat bij hem niet meer aanhangig is 
omdat hij reeds tevoren in diezelfde zaak en tussen dezelfde partijen uitspraak gedaan 
heeft en derhalve zijn rechtsmacht over dat geschilpunt volledig heeft uitgeoefend, begaat 
hij een machtsoverschrijding en schendt hij artikel 19 van het Gerechtelijk Wetboek.

4. In het arrest van 22 mei 2002 wijst het hof van beroep erop dat het aan de verzeke-
ringspolis gehechte rooster ter evaluatie van het gebouw een specifieke rubriek bevat voor 
de beschrijving van de bijgebouwen waarin vooreerst wordt gepreciseerd wat onder bijge-
bouw moet worden verstaan, en waarin vervolgens wordt gezegd dat de lokalen van min-
der dan vier m2 niet in aanmerking dienen te worden genomen en dat die van meer dan 25 
m2 afzonderlijk moeten worden geschat, en dat het niet wordt betwist dat er geen afzon-
derlijke schatting is geschied.

In het arrest van 11 oktober 2004 bevestigt het hof van beroep het beroepen vonnis en 
veroordeelt het aldus de eiseres om aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank, 
vermeerderd met de interest, te betalen, omdat de uitgebrande loods afzonderlijk is ge-
schat, daar de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 bedroeg.

Door in het arrest van 11 oktober 2004 te beslissen dat de loods afzonderlijk is geschat, 
ofschoon het hof zijn rechtsmacht over dat geschilpunt reeds had uitgeput door in zijn ar-
rest van 22 mei 2002 te beslissen dat het niet wordt betwist dat er geen afzonderlijke 
schatting is geschied, maakt het hof van beroep zich schuldig aan machtsoverschrijding.

Het arrest van 11 oktober 2004 schendt derhalve artikel 19 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
In het arrest van 22 mei 2002 waarin het hof van beroep het hoger beroep dat de eiseres 

had ingesteld tegen het op 18 november 1999 door de rechtbank van Koophandel te Na-
men gewezen vonnis, ontvankelijk verklaart, alvorens recht te doen een deskundige aan-
wijst, de uitspraak over het overige en over de kosten aanhoudt en de zaak naar de bijzon-
dere rol verwijst, beslist het hof van beroep dat "(de eiseres) niet betwist dat het eigendom 
(van de verweerder) bij haar gedekt is door een 'multiriskverzekering nr. 28.749.062; (...) 
dat zij evenmin het gevorderde bedrag betwist, waarbij evenwel erop wordt gewezen dat 
(de verweerder) thans de betaling van een bedrag van 1.589.625 frank voorstelt zonder 
over die wijziging van het bedrag uitleg te verstrekken".

In het arrest van 11 oktober 2004 beslist het hof van beroep dat alle beschikkingen van 
het beroepen vonnis waarbij de eiseres veroordeeld wordt tot betaling, aan de verweerder, 
van het bedrag van 1.404.408 frank, vermeerderd met de moratoire interest tegen de wet-
telijke rentevoet met ingang van 11 mei 1998, moeten worden bevestigd.

Grieven
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1.1 Krachtens artikel 149 van de Grondwet is ieder vonnis of arrest met redenen om-
kleed.

Die bepaling verplicht de rechter ertoe te antwoorden op de middelen die de partijen re-
gelmatig in hun conclusie hebben voorgedragen tot staving van hun vordering of hun ver-
weer.

1.2 Krachtens de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek is het de 
rechter verboden de bewijskracht van de akten te miskennen door eraan een uitlegging te 
geven die onverenigbaar is met de bewoordingen en de strekking ervan.

De rechter miskent de bewijskracht van een akte als hij er een verklaring aan toeschrijft 
die er niet in staat [of] er geen verklaring aan toeschrijft die er wel in staat.

De rechter miskent derhalve de bewijskracht van de conclusie van een partij wanneer 
hij beslist dat het gevorderde bedrag niet wordt betwist, terwijl die partij het gevorderde 
bedrag in haar conclusie wel degelijk betwistte.

2. Bij vonnis van 18 november 1999 veroordeelde de Rechtbank van Koophandel te 
Namen de eiseres om aan de verweerder het bedrag van 1.404.408 frank te betalen, ver-
meerderd met de moratoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 11 mei 
1998.

De eiseres stelde tegen dat vonnis hoger beroep in en voerde in haar conclusie het vol-
gende aan:

"er moet worden vastgesteld dat de door (de verweerder) voorgelegde afrekening fou-
ten bevat;

er is immers een bedrag van 109.417 frank in rekening gebracht voor 'schade aan het 
naburig gebouw', ofschoon blijkens het overgelegde verantwoordingstuk een bedrag van 
104.240 frank is betaald;

dat bedrag moet dus van de rekening worden afgetrokken;
bovendien moet de verzekeringsmaatschappij, krachtens de overeenkomst, slechts 80 

pct. van het verzekerde bedrag vrijgeven; de overige 20 pct. zijn immers vrijgegeven op 
grond van de verantwoordingstukken betreffende de wederopbouw die tot op heden niet 
zijn overgelegd;

daarom moet de veroordeling worden beperkt tot 80 pct. van de gevorderde sommen en 
worden de overblijvende 20 pct. pas vrijgegeven bij de overlegging van de verantwoor-
dingsstukken".

In de slotsom van die conclusie vroeg de eiseres het hof van beroep de oorspronkelijke 
vordering van de verweerder af te wijzen en, subsidiair, het ten onrechte in rekening ge-
brachte bedrag van 5.177 frank van de rekening af te trekken en haar, gelet op de bewoor-
dingen van het contract, enkel te veroordelen tot 80 pct. van de gevorderde bedragen.

In haar "conclusie na deskundigenonderzoek" vroeg de eiseres het hof [van beroep] 
haar het voordeel toe te kennen van haar eerste conclusie "die geacht worden hier volledig 
weergegeven te zijn".

3. Noch in het arrest van 22 mei 2002 noch in dat van 11 oktober 2004 antwoordt het 
hof van beroep op de door de eiseres in haar conclusie voorgedragen middelen volgens 
welke het gevorderde bedrag diende te worden verminderd met het ten onrechte in reke-
ning gebrachte bedrag van 5.177 frank en, bij gebrek aan verantwoordingsstukken betref-
fende de wederopbouw, tot 80 pct. van de gevorderde bedragen diende te worden beperkt.

De bestreden arresten zijn dus niet regelmatig met redenen omkleed en schenden artikel 
149 van de Grondwet.

4. Door in het arrest van 22 mei 2002 te beslissen dat de eiseres het gevorderde bedrag 
niet betwist, ofschoon zij in haar conclusie uitdrukkelijk betoogde dat de gevorderde be-
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dragen dienden te worden verminderd met het ten onrechte in rekening gebrachte bedrag 
van 5.177 frank en, bij gebrek aan verantwoordingsstukken betreffende de wederopbouw, 
dienden te worden beperkt tot 80 pct. van de gevorderde bedragen, geeft het hof van be-
roep bovendien aan de conclusie van de eiseres een uitlegging die onverenigbaar is met de 
bewoordingen en de strekking ervan.

Het bestreden arrest van 22 mei 2002 schendt derhalve de artikelen 1319, 1320 en 1322 
van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het arrest van 22 mei 2002 verklaart het hoger beroep ontvankelijk, beslist dat 

"[de eiseres] niet bewijst [...] dat de door [de verweerder] op de dag van de brand 
aan het voertuig van een derde verrichte arbeid bezoldigd was en evenmin [dat 
hij] er wel degelijk, hoewel in het zwart, een bijkomende werkzaamheid als gara-
gist, carrossier of een ander beroep uitoefende" en beveelt een deskundigenon-
derzoek alvorens voor het overige recht te doen.

In het bestreden arrest van 11 oktober 2004 heeft het hof van beroep in een an-
dere samenstelling over het overige gedeelte van de zaak uitspraak gedaan na 
deskundigenonderzoek.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat het debat dat 
is  gevoerd  na  het  verrichten  van  het  gerechtelijk  deskundigenonderzoek  de 
voortzetting was van het vorig debat.

Artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek vereist niet dat het arrest 
waarbij een deskundigenonderzoek wordt bevolen en het arrest waarbij nadien 
over de zaak zelf uitspraak gedaan wordt, door dezelfde rechters worden gewe-
zen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
Artikel 11 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechters hun rechts-

macht niet kunnen overdragen.
Krachtens artikel 962 van genoemd wetboek kan de rechter, ter oplossing van 

een voor hem gebracht geschil, deskundigen gelasten vaststellingen te doen of 
een technisch advies te geven.

In het arrest van 22 mei 2002 wees het hof van beroep een architect als des-
kundige aan met de opdracht, in hoofdzaak, "het gehele eigendom [van de ver-
weerder] te beschrijven en een plan op te maken van de plaats waar het hoofdge-
bouw gelegen is, alsook van de ligging, ten opzichte van het hoofdgebouw, van 
elk van de bijgebouwen in de zin van het evaluatierooster dat gehecht is aan de 
bestaande 'multirisk'-verzekeringspolis [...] die nog bestaat en reeds bestond op 
11 mei 1998, dag van het schadegeval, en met precisering van de oppervlakte 
van elk bijgebouw, met uitsluiting van het hoofdgebouw" en "advies te geven 
over de vraag of de beschadigde loods begrepen is in de schatting van de te ver-
zekeren goederen, zoals zij in voornoemd evaluatierooster vermeld staan".
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Na erop te hebben gewezen dat de deskundige na afloop van zijn opdracht had 
geoordeeld dat de loods en de twee beschadigde garages wel degelijk begrepen 
waren in de schatting van de verzekerde goederen, bevestigt het hof van beroep 
het beroepen vonnis in het arrest van 11 oktober 2004, op grond dat uit het des-
kundigenverslag en de eraan gehechte foto's blijkt dat de loods wel degelijk een 
garage van traditionele bouw is, ook al bestond het dak uit gegolfd plaatijzer, en 
dat die loods afzonderlijk is geschat daar de oppervlakte ervan meer dan 25 m2 
bedroeg.

Daaruit volgt dat het hof van beroep noch in het arrest van 22 mei 2002 noch 
in het arrest van 11 oktober 2004 zijn rechtsmacht heeft overgedragen of artikel 
962 van het Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Door vast te stellen dat er over een bepaald punt geen betwisting bestaat tussen 

de partijen, wijst het arrest over dat punt geen eindbeslissing in de zin van artikel 
19 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Derde middel
In haar appelconclusie van 12 februari 2001 vorderde de eiseres subsidiair dat 

het door de verweerder gevorderde bedrag zou worden verminderd met het ten 
onrechte in rekening gebrachte bedrag van 5.177 frank en tot 80 pct. zou worden 
beperkt, op grond dat de overblijvende 20 pct. krachtens de verzekerings-over-
eenkomst pas worden vrijgegeven bij de overlegging van de verantwoordings-
stukken betreffende de wederopbouw.

Door te beslissen dat de eiseres het door de verweerder gevorderde bedrag niet 
betwist, geeft het arrest van 22 mei 2002 aan die conclusie een uitlegging die on-
verenigbaar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de bewijs-
kracht ervan.

Het middel is in zoverre gegrond.
De cassatie heeft de vernietiging van het arrest van 11 oktober 2004 tot ge-

volg, in zoverre het gegrond is op de in dit middel aangeklaagde miskenning van 
de bewijskracht van de akten.

Er bestaat geen grond tot onderzoek van het resterende gedeelte van het mid-
del, aangezien dit niet tot ruimere cassatie kan leiden.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest van 22 mei 2002, in zoverre het verklaart dat de 

eiseres het bedrag van de vordering van de verweerder niet betwist.
Verklaart het arrest van 11 oktober 2004 nietig, behalve in zoverre het, met be-

vestiging van het beroepen vonnis, de vordering ontvankelijk en in beginsel ge-
grond verklaart.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest en op de kant van het gedeeltelijk nietig verklaarde 
arrest.

Veroordeelt de eiseres in tweederde van de kosten en houdt de uitspraak voor 
het overige aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter.

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

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Andersluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal4 – 
Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 313

1° KAMER - 7 juni 2007

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — VORMEN — VORM EN 
TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - VORM VAN BETEKENING - 
RECHTSPLEGING IN HET FRANS - EXPLOOT HOUDENDE BETEKENING VAN HET 
CASSATIEVERZOEKSCHRIFT - VERMELDING VAN WOONPLAATSEN IN HET NEDERLANDS - SPECIALE 
TAALREGELING VAN HET GRONDGEBIED - UITWERKING

2º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN CASSATIE 
— BURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN-OF 
NEERLEGGING - VORM VAN BETEKENING - RECHTSPLEGING IN HET FRANS - EXPLOOT HOUDENDE 
BETEKENING VAN HET CASSATIEVERZOEKSCHRIFT - VERMELDING VAN WOONPLAATSEN IN HET 
NEDERLANDS - SPECIALE TAALREGELING VAN HET GRONDGEBIED - UITWERKING

3º TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN HOGER 
BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN - RECHTSPLEGING IN HET FRANS - AKTE VAN 
HOGER BEROEP - VERMELDING VAN WOONPLAATSEN IN HET NEDERLANDS - SPECIALE 
TAALREGELING VAN HET GRONDGEBIED - UITWERKING

4º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - VORM - RECHTSPLEGING IN HET FRANS - AKTE 
VAN HOGER BEROEP - VERMELDING VAN WOONPLAATSEN IN HET NEDERLANDS - SPECIALE 
TAALREGELING VAN HET GRONDGEBIED - UITWERKING

1º en 2° De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op  
eentalig  Frans te zijn  door het feit  alleen dat  de woonplaats  van de eiser  alsook de 
woonplaats en de vestigingsplaats van één van de verweerders er in het Nederlands  
worden  vermeld,  terwijl  die  woonplaatsen  en  vestigingsplaats  gelegen  zijn  in  de  
gemeente Voeren, deelgemeente 's-Gravenvoeren en Teuven die, krachtens de artikelen 
3 en 8 van de Taalwet Bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taalgebied en 
begiftigd is met een speciale taalregeling (Artt. 27 en 40, Taalwet Gerechtszaken).

3º en 4° De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer, naar aanleiding  
van een in het Frans gevoerde rechtspleging, de woonplaats van de appellant en de  
woon- of verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in het Nederlands worden 
vermeld,  terwijl  die  woonplaatsen  of  verblijfplaats  gelegen  zijn  in  het  Nederlands  

4 Het O.M. was van mening dat het eerste onderdeel van het tweede middel gegrond was.
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taalgebied, zelfs in een gemeente die begiftigd is met een speciale taalregeling in de zin 
van de Taalwet Bestuurszaken1. (Artt. 2, 7, §1bis, 24 en 40, Taalwet Gerechtszaken)

(M. T. B.V. DASSEN AGRIKULTUUR, vennootschap naar Nederlands recht e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0380.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 maart 2006 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Verviers.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 7, §1bis, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 

in gerechtszaken;
- de artikelen 3 en 8 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van 

talen in bestuurszaken.
Aangevochten beslissingen
De rechtbank verklaart de door de eiser op 13 januari 2005 neergelegde akte van hoger 

beroep nietig en zonder gevolg op de volgende gronden:
"Terecht werpen de [verweerders] de nietigheid op van het appelverzoekschrift omdat 

de  adressen  er  in  het  Nederlands  worden  vermeld,  terwijl  vaststaat  dat  de  akten  van 
rechtspleging op straffe van nietigheid, in de taal van de rechtspleging, te dezen het Frans, 
moeten gesteld zijn;

De akte van hoger beroep moet op straffe van nietigheid de naam, voornaam, woon- of 
verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep bevatten;

Het staat vast dat de adressen van de tweede en de derde [verweerder] zowel in het 
Frans als in het Nederlands bestaan, zodat in het appelverzoekschrift eerstgenoemde taal 
had moeten worden gebruikt, zoals het beroepen vonnis dat trouwens op passende wijze 
heeft gedaan;

De hier bedoelde nietigheid is afgeleid uit de wet van 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken, die door de rechter van ambtswege moet worden opgeworpen, zelfs als de 
partijen dat niet doen, aangezien de regels van de artikelen 860 en volgende van het Ge-
rechtelijk Wetboek in dit geval niet van toepassing zijn".

Grieven
Krachtens artikel 2 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtsza-

ken wordt de gehele rechtspleging in betwiste zaken voor de burgerlijke rechtbanken van 
eerste aanleg die hun zetel hebben in de provincie Limburg, in het Nederlands gevoerd.

Artikel 7, §1bis, van die wet bepaalt dat, wanneer de verweerder, wonende in één van 
de gemeenten van het kanton Sint-Martens-Voeren, thans Voeren, vraagt dat de rechtsple-
ging in het Frans wordt voortgezet voor de in artikel 2 aangeduide rechtsmachten, de 
rechtspleging in die taal wordt voortgezet voor de vrederechter.

1 Zie Cass., 9 juni 2006, AR C.05.0113.N, nr 323.
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Krachtens artikel 24 van die wet wordt voor al de rechtscolleges in hoger beroep, voor 
de rechtspleging, de taal gebruikt waarin de bestreden beslissing is gesteld.

Krachtens artikel 40 van die wet is die regel voorgeschreven op straf van nietigheid. 
Deze wordt van ambtswege door de rechter uitgesproken.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer alle voor 
de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Volgens artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte van hoger be-
roep op straffe van nietigheid de naam, de voornaam en de woonplaats, of, bij gebreke 
van een woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep.

De akte van hoger beroep houdt niet op eentalig te zijn wanneer naar aanleiding van 
een in het Frans gevoerde rechtspleging de woon- of verblijfplaats van de gedaagde in ho-
ger beroep in het Nederlands wordt vermeld en die woon- of verblijfplaats in het Neder-
lands taalgebied gelegen is. De omstandigheid dat die woon- of verblijfplaats gelegen is in 
een gemeente die een speciale taalregeling geniet met het oog op de bescherming van haar 
minderheid, bedoeld in artikel 8 van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen 
in bestuurszaken, is van geen belang.

Te dezen blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat:
- de taal van de rechtspleging het Frans is,
- de tweede en de derde verweerder woonachtig zijn te Voeren (Teuven),
- de woonplaatsen van de tweede en de derde verweerder in de akte van hoger beroep in 

het Nederlands zijn gesteld.
Krachtens artikel 3 van de wet van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurs-

zaken is de gemeente Voeren gelegen in het Nederlands taalgebied. Krachtens artikel 8, 
10°, van die wet is die gemeente begiftigd met een speciale regeling ter bescherming van 
haar minderheid.

Door te beslissen dat het verzoekschrift in hoger beroep nietig en zonder gevolg is, om-
dat de adressen van de tweede en de derde verweerder er in het Nederlands worden ver-
meld, terwijl die gemeenten in het Nederlands taalgebied gelegen zijn, schendt het bestre-
den vonnis de artikelen 2, 7, §1bis, 24 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik 
der talen in gerechtszaken en 3 en 8 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het 
gebruik van de talen in bestuurszaken.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Het middel van niet-ontvankelijkheid, tegen het cassatieberoep aangevoerd en 

hieruit afgeleid dat de betekening van het verzoekschrift onregelmatig is:
De verweerders betogen dat, aangezien de rechtspleging voor het Hof krach-

tens de artikelen 27 en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen 
in gerechtszaken gevoerd is in het Frans, dat de taal is van de bestreden beslis-
sing, het exploot houdende de betekening van het cassatieverzoekschrift nietig is 
op grond dat het de woonplaatsen van de eiser en van de tweede en derde ver-
weerder in het Nederlands vermeldt, terwijl die woonplaatsen, die op het grond-
gebied van 's-Gravenvoeren en Teuven gelegen zijn, in het Frans bestaan "krach-
tens het tweetalig statuut" dat aan die twee gemeenten is toegekend door de wet 
van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken.

De betekening van het cassatieverzoekschrift aan de verweerders houdt niet op 
eentalig Frans te zijn door het feit alleen dat de woonplaats van de eiser alsook 
de woonplaats en de vestigingsplaats van de tweede en derde verweerder er in 
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het Nederlands worden vermeld, terwijl die woonplaatsen en vestigingsplaats ge-
legen zijn in de gemeente Voeren, deelgemeenten 's-Gravenvoeren en Teuven, 
die, krachtens de artikelen 3 en 8 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 
op het gebruik van talen in bestuurszaken, deel uitmaakt van het Nederlands taal-
gebied en begiftigd is met een bijzondere taalregeling.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
Beoordeling
Artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 bepaalt dat voor de rechtscolleges in 

hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal gebruikt wordt waarin de bestreden 
beslissing is gesteld.

Krachtens artikel 40, eerste lid, van die wet is die regel voorgeschreven op 
straf van nietigheid en wordt deze van ambtswege uitgesproken door de rechter.

Een akte wordt geacht in de taal van de rechtspleging te zijn gesteld wanneer 
alle voor de regelmatigheid ervan vereiste vermeldingen in die taal zijn gesteld.

Volgens artikel 1057, 2° en 3°, van het Gerechtelijk Wetboek vermeldt de akte 
van hoger beroep onder meer de woonplaats van de appellant en de woonplaats, 
of, bij gebreke van een woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger 
beroep.

Er wordt aan de eentaligheid van de akte van hoger beroep geen afbreuk ge-
daan wanneer, in het raam van een rechtspleging in het Frans, de woonplaats van 
de appellant en de woon- of verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep er in 
het Nederlands worden vermeld, terwijl die woonplaatsen of verblijfplaats gele-
gen zijn in het Nederlands taalgebied, zelfs in een gemeente die begiftigd is met 
een bijzondere taalregeling als bedoeld in artikel 8 van de gecoördineerde wetten 
op het gebruik van talen in bestuurszaken.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
- de taal van de rechtspleging het Frans is;
- de eiser, appellant, woonachtig is te Voeren, deelgemeente 's-Gravenvoeren;
- de tweede en de derde verweerder, gedaagden in hoger beroep, respectieve-

lijk woonachtig en gevestigd zijn te Voeren, deelgemeente Teuven;
- de woonplaats [van de eiser] blijkens het appelverzoekschrift gelegen is te 

"B-3798 's-Gravenvoeren, Kloosterstraat 100", terwijl de woonplaats en de vesti-
gingsplaats van de tweede en de derde verweerder gelegen zijn te "B-3793 Teu-
ven, Kasteelstraat 1".

Krachtens de artikelen 3 en 8 van de gecoördineerde wetten op het gebruik van 
talen in bestuurszaken zijn de gemeenten 's-Gravenvoeren en Teuven gelegen in 
het Nederlands taalgebied en zijn ze begiftigd met een bijzondere taalregeling.

Door te beslissen dat de akte van hoger beroep nietig is omdat hij de woon-
plaats van de eiser alsook de woon- en vestigingsplaats van de tweede en de der-
de verweerder in het Nederlands vermeldt, schenden de appelrechters de boven-
vermelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum,



1304 HOF VAN CASSATIE 7.6.07 - Nr. 313 

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 uitspraak daaromtrent over aan de feitenrechter.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, zitting houden-

de in hoger beroep.

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever: de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Verbist en Draps.

Nr. 314

1° KAMER - 7 juni 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — SANCTIES. 
VERHOGINGEN. ADMINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN - SANCTIE - 
AANNEMER - NIET GEREGISTREERDE MEDECONTRACTANT - BETALING - NIET-STORTING DOOR DE 
AANNEMER AAN DE ADMINISTRATIE VAN HET OP DE BETALING INGEHOUDEN BEDRAG - GELDBOETE - 
AARD - GEVOLG

De omstandigheid dat administratieve geldboetes van strafrechtelijke aard zijn, impliceert  
niet  dat  de  geldboetes die worden opgelegd aan een aannemer  die  in  gebreke blijft  
vijftien percent van het bedrag dat hij verschuldigd is bij iedere betaling aan een niet-
geregistreerde medecontractant  waarop hij  een beroep doet,  door  te  storten  aan de 
administratie,  strafrechterlijke  geldboetes  zijn  waarop  de  artikelen  60  tot  62  van  het  
Strafwetboek en de beginselen betreffende de eendaadse samenloop van misdrijven of  
betreffende het  voortgezette misdrijf  van toepassing zijn1.  (Art.  299bis,  §3,  eerste lid, 
W.I.B. 1964; Art. 402, eerste lid, W.I.B. 1992)

(T.L e.a. T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0056.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 januari 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren drie middelen aan :
...

1 Arbitragehof,  6 dec.  2000, nr 127/2000, punt B.13.5, Arresten Arbitragehof; zie V. SEPULCHRE, 
Droits de l'homme et libertés fondamentales en droit fiscal, Brussel, Larcier, 2005, nr 327, p. 243.
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Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 60, 61 en 62 van het Strafwetboek en beginselen betreffende de eendaad-

se samenloop van misdrijven of betreffende het voortgezette misdrijf.
Aangevochten beslissingen
In verband met de betwiste administratieve geldboetes vermeldt het arrest het volgende 

:
"De administratieve geldboetes mogen niet worden verward met de strafsancties die 

worden vermeld in de artikelen 339 tot 350bis van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen (1964) en 449 tot 463 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Zij hebben te dezen evenmin een 'essentieel strafrechtelijk' karakter in de zin van het 
door de eiser in de aanvullende conclusie aangevoerde arrest van het Arbitragehof van 24 
februari 1999, aangezien die boetes essentieel ertoe strekken de betaling te verkrijgen van 
de bedragen die niet zijn ingehouden bij stortingen aan niet erkende aannemers, daar de 
kans groot is dat die stortingen anders nooit aan belasting worden onderworpen. Die boe-
tes compenseren tevens de administratieve kosten die zijn gemaakt om de wetsovertreders 
te vervolgen.

Derhalve zijn de regels van het strafrecht betreffende het bedrieglijk opzet en de een-
daadse samenloop van misdrijven (of betreffende het voortgezette misdrijf) niet van toe-
passing op de fiscale boetes die aan de niet geregistreerde aannemers worden opgelegd".

Grieven
In strijd met wat het bestreden arrest vermeldt, zijn de voor het hof van beroep betwiste 

geldboetes strafsancties en zijn daarop de in het Strafwetboek vastgelegde regels betref-
fende de eendaadse samenloop van misdrijven van toepassing. De litigieuze boetes strek-
ken immers niet tot vergoeding of herstel, maar wel tot bestraffing van het gedrag van de 
in gebreke blijvende aannemer, aangezien artikel 299, §3, van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen (1964) (artikel 404 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) 
een geldboete oplegt, gelijk aan tweemaal het bedrag dat door hem had moeten worden 
ingehouden op de aan onderaannemers gestorte geldsommen. Deze evenredige geldboete 
gelijkt derhalve in alle opzichten op de B.T.W.-geldboetes waarover het Arbitragehof het 
in de bestreden beslissing vermelde arrest van 24 februari 1999 gewezen heeft.

En in strijd met wat het arrest zegt dienen die geldboetes trouwens volstrekt niet tot 
dekking van het risico dat de aan de niet geregistreerde onderaannemer gedane stortingen 
niet worden belast, aangezien dat risico volledig wordt tenietgedaan door de hoofdelijk-
heid  die  krachtens  artikel  299bis,  §1,  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964) (artikel 402, §§1 en 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) tussen 
de aannemer en zijn niet geregistreerde onderaannemer bestaat voor de betaling van de 
belastingschuld van laatstgenoemde. De boete komt derhalve bovenop de verplichting die 
de aannemer ten gevolge van die hoofdelijkheid heeft om de belasting te betalen die nor-
malerwijs door zijn niet geregistreerde onderaannemer verschuldigd is. Daaruit volgt dat 
de litigieuze geldboete ontegensprekelijk een strafrechtelijk karakter heeft, daar de ver-
goeding of herstelling waarin de sanctie voorziet verzekerd wordt door de invoering van 
hoofdelijkheid tussen de hoofdaannemer en de niet geregistreerde onderaannemer.

Het arrest schendt bijgevolg de artikelen 60, 61 en 62 van het Strafwetboek en miskent 
de  beginselen  betreffende  de  eendaadse  samenloop  van  misdrijven  of  betreffende  de 
voortgezette misdrijven, doordat het de toepassing ervan uitsluit op de aan [de eiser] op-
gelegde geldboete, ofschoon deze wel degelijk een strafrechtelijk karakter heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
...
Derde middel
Het arrest stelt vast dat de eiser die aannemer is, een beroep heeft gedaan op 

niet-geregistreerde onderaannemers, dat hij geen gevolg gegeven heeft aan de 
uitnodigingen van de administratie om zijn toestand te regulariseren en dat de 
administratie hem geldboetes ten belope van 30 pct. heeft opgelegd met toepas-
sing  van  de  artikelen  299bis  van  het  Wetboek  van  de  Inkomstenbelastingen 
(1964) en 402 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992.

De artikelen 299bis, §3, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) en 402, eerste lid,  van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, zoals het van toepassing was op het geschil, bepalen dat degene die een 
beroep doet op een niet geregistreerde aannemer, bij elke betaling aan laatstge-
noemde, vijftien procent van het door hem verschuldigde bedrag moet inhouden 
en doorstorten aan de administratie.

Krachtens de artikelen 299bis, §3, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin-
gen (1964) en 402 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, is dege-
ne die deze storting niet verricht, aan de administratie een verhoging, gelijk aan 
het dubbele van het verschuldigde bedrag, verschuldigd.

De omstandigheid  dat  dergelijke  boetes  een  strafrechtelijk  karakter  hebben 
maakt daarvan nog geen strafrechtelijke geldboetes waarop de in het middel ver-
melde bepalingen en beginselen van toepassing zijn.

Het middel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatiebeoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

7 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelingsvoor-
zitter  – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
S. Sablon, Brussel en De Bruyn.

Nr. 315

3° KAMER - 11 juni 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — CUMULATIE EN VERBOD - 
LICHAMELIJKE SCHADE - VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT - OMVANG

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERGOEDING - CUMULATIE 
EN VERBOD - VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT - OMVANG

1º  Het  in  artikel  46,  §2,  tweede  lid  van  de  Arbeidsongevallenwet  omschreven 
cumulatieverbod houdt  in  dat  het  slachtoffer  van de voor  het  ongeval  aansprakelijke  
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derde slechts vergoeding van de lichamelijke schade kan eisen wanneer de volgens het  
gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de schadeloosstelling die op 
grond van de Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer wordt toegekend en enkel voor  
het verschil1. (Art. 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet)

2º  Wanneer,  volgens  de  criteria  van  de Arbeidsongevallenwet,  geen  vergoeding  wordt 
toegekend  voor  de  schade  waarvoor  het  slachtoffer  naar  gemeen  recht  vergoeding  
vordert, heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de aansprakelijke recht op 
integrale vergoeding van deze schade mits deze schade in gemeen recht bewezen is2.  
(Art. 46, §2, tweede lid, Arbeidsongevallenwet; Art. 1382, B.W.)

(D. T. KBC VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(A.R. C.06.0255.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een vonnis,  op 5 januari 2006 gewezen 

door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zetelend in graad van beroep.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 7 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De feiten kunnen blijkens het verzoekschrift als volgt worden samengevat:
- De eiser werd op 14 juni 2004 het slachtoffer van een verkeersongeval, dat 

tevens een arbeidsongeval uitmaakte.
- De eiser dagvaardde de verweerster, die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt 

van het aanrijdend voertuig, tot betaling van schadevergoeding.
- De Politierechter kende aan de eiser een totaal bedrag toe van 8.035,17 euro 

in hoofdsom, meer de interesten en kosten.
- De verweerster stelde hoger beroep in, dat uitdrukkelijk beperkt was tot de 

post "meerinspanningen B.W.O.".
- In het kader van het arbeidsongeval werd geen blijvende arbeidsongeschikt-

heid weerhouden, terwijl naar gemeen recht een blijvende arbeidsongeschiktheid 
van 5 pct. werd vastgesteld met ook een meerinspanning op professioneel vlak.

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 46 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971;
- artikel 14 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoe-

ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be-
roepsziekten in de overheidssector.

1 Zie Cass., 24 okt. 2001, AR P.01.0704.F, nr 568.
2 Zie Cass., 27 feb. 2002, AR P.01.1492.F, nr 136.
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Bestreden beslissingen
Het bestreden vonnis: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk en gegrond. Vernietigt 

het bestreden vonnis en opnieuw recht doende, veroordeelt (de verweerster) om te betalen 
aan (de eiser), als schadevergoeding, 5.535,17 euro, meer de vergoedende interesten aan 7 
pct. op 62 euro vanaf 14 juni 2002, meer de vergoedende interesten aan 5 pct. op 1.723,17 
euro vanaf 10 september 2002 en op 3.750,00 euro vanaf 14 juni 2003, telkens tot 21 sep-
tember 2004, en met de gerechtelijke interesten vanaf 21 september 2004. (...) Veroor-
deelt (de eiser) tot het betalen van de kosten van de procedure in graad van beroep aan de 
zijde van (de verweerster) bepaald op: - rolrecht: 82,00 euro, - rechts-plegingsvergoeding 
356,98 euro";

op grond van de motieven op p. 2:
"Het arbeidsongevallenrecht viseert specifiek de materiële professionele schade. Krach-

tens artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, kan in gemeen recht geen 
vergoeding gevraagd worden voor de lichamelijke schade, zoals zij door het arbeidsonge-
vallenrecht gedekt is.

De vergoeding wegens meerinspanningen heeft een materieel en geen moreel karakter, 
zodat zij niet kan gecumuleerd worden met een arbeidsongevallenuitkering, tenzij voor 
het gedeelte dat deze overschrijdt (...).

In casu werd door de abeidsongevallenverzekeraar aan (de eiser) geen vergoeding we-
gens meerinspanningen toegekend. Derhalve kan (de verweerster) evenmin gehouden zijn 
tot enige vergoeding wegens meerinspanningen (...)".

Grieven
In gemeen recht heeft de schadelijder op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het 

Burgerlijk Wetboek recht op integrale vergoeding van de geleden schade. Niet meer, maar 
ook niet minder.

Wanneer hetzelfde ongeval een arbeidsongeval uitmaakt doet geen enkele bepaling aan 
die regel afbreuk, behalve deze dat dezelfde schade geen twee maal kan vergoed worden.

Artikel 46, §2, tweede lid, van de aangehaalde wet van 10 april 1971 bevestigt de regel 
dat buiten deze beperking de integrale vergoeding van kracht blijft, waar het bepaalt: "De 
volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de 
vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag samenge-
voegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen", terwijl artikel 14 
van de aangehaalde wet van 3 juli 1967 in de openbare sector hetzelfde regelt.

Dit betekent dat de getroffene van de aansprakelijke derde steeds vergoeding voor zijn 
lichamelijke schade kan eisen volgens het gemeen recht, wanneer de volgens het gemeen 
recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke schadeloosstelling die aan de 
getroffene wordt toegekend op grond van de Arbeidsongevallenwet en dit enkel voor het 
verschil.

Daaruit volgt dat wanneer op grond van de criteria van de Arbeidsongevallenwet geen 
schadeloosstelling wordt toegekend, de rechter enkel moet nagaan of in gemeen recht de 
gevorderde vergoeding voor lichamelijke schade al dan niet bewezen en gegrond is.

Hieruit volgt dat het bestreden vonnis zijn beslissing, dat nu door de arbeidsongevallen-
verzekeraar aan de eiser geen vergoeding wegens meerinspanningen werd toegekend, der-
halve de verweerster evenmin gehouden kan zijn tot enige vergoeding wegens meerin-
spanningen, niet wettig verantwoordt omdat de vergoedingsplicht in gemeen recht van 
verweerster, die volledig behoort te zijn (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) niet opgeheven wordt door het ontbreken van enige toekenning van 
vergoeding door de arbeidsongevallenverzekeraar (schending van artikel 46, §2, van de 
aangehaalde wet van 10 april 1971; artikel 14, §2, van de aangehaalde wet van 3 juli 
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1967).
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Overeenkomstig artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, 

mag de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking 
kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door 
deze wet, samengevoegd worden met de krachtens deze wet toegekende vergoe-
dingen.

2. Het in deze bepaling omschreven cumulatieverbod houdt in dat het slachtof-
fer van de voor het ongeval aansprakelijke derde slechts vergoeding van de li-
chamelijke schade kan eisen wanneer de volgens het gemeen recht berekende 
vergoeding meer bedraagt dan de schadeloosstelling die op grond van de Ar-
beids-ongevallenwet aan het slachtoffer wordt toegekend en enkel voor het ver-
schil.

Het cumulatieverbod geldt slechts in zoverre de schade waarvoor vergoeding 
gevorderd wordt, gedekt is door deze wet.

Wanneer, volgens de criteria van de Arbeidsongevallenwet, geen vergoeding 
wordt toegekend voor de schade waarvoor het slachtoffer naar gemeen recht ver-
goeding vordert, heeft het slachtoffer, dat zelf geen schuld treft, jegens de aan-
sprakelijke recht op integrale vergoeding van deze schade mits deze schade in 
gemeen recht bewezen is.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat in het kader 
van het arbeidsongeval geen blijvende arbeidsongeschiktheid werd aangenomen, 
zodat door de arbeidsongevallenverzekeraar aan de eiser geen vergoeding werd 
toegekend voor blijvende arbeidsongeschiktheid, terwijl naar gemeen recht een 
blijvende arbeidsongeschiktheid van 5 pct. werd vastgesteld, met ook een meer-
inspanning op professioneel vlak.

4. Door te oordelen dat, nu door de arbeidsongevallenverzekeraar aan de eiser 
geen  vergoeding  wegens  meerinspanningen  werd  toegekend,  de  verweerster 
evenmin  gehouden  kan  zijn  tot  enige  vergoeding  wegens  meerinspanningen, 
schenden de appelrechters artikel 46, §2, tweede lid, van de Arbeidsongevallen-
wet.

Het middel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uitspraak doet over de gevorder-

de vergoeding wegens meerinspanningen 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 Brug-

ge, zetelend in graad van beroep.
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11 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Wou-
ters.

Nr. 316

3° KAMER - 11 juni 2007

1º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - VOORSCHOTTEN - NIEUWE BESLISSING - BEGRIP

2º ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN 
WEDERTEWERKSTELLING - VOORSCHOTTEN - VERREKENING TER BEPALING VAN HET 
DEFINITIEF VERSCHULDIGD BEDRAG - JURIDISCHE OF MATERIËLE VERGISSING - BEGRIP

1º De beslissing die de omvang van de rechten vaststelt na een provisionele beslissing 
over dezelfde rechten is geen nieuwe beslissing in de zin van de artikelen 17 en 18 van  
de wet van 11 april 1995 tot invoering van het Handvest van de sociaal verzekerde. (Artt. 
17 en 18, Wet 11 april 1995)

2º De in artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte betalingen van 
voorschotten gebeuren in afwachting van de definitieve vaststelling van de wegens het 
arbeidsongeval te betalen bedragen en dienen daarmee verrekend te worden; door die  
verrekening wordt niet opnieuw beslist over de betaling van de voorschotten, noch is er  
sprake  over  het  rechtzetten  van  een  juridische  of  materiële  vergissing.  (Art.  63,  §4, 
Arbeidsongevallenwet)

(B. T. MERCATOR VERZEKERINGEN nv)

ARREST

(A.R. S.06.0090.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 mei 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Antwerpen.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de soci-

aal verzekerde;
- voor zoveel als nodig, de artikelen 24, eerste, tweede en derde lid, en 63, §4, van de 

wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, in hun versies zowel vóór als na 
de wijziging bij wet van 10 augustus 2001, en wat artikel 24, eerste lid betreft ook na de 
wijziging bij wet van 24 december 2002.

Bestreden beslissing
De zevende kamer van het Arbeidshof te Antwerpen verklaart in het bestreden arrest 
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van 22 mei 2006 het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en gegrond, hervormt 
de beslissing van de eerste rechter en zegt voor recht dat de eiser gehouden is de teveel 
betaalde voorschotten blijvende arbeidsongeschiktheid ten bedrage van 743,41 euro terug 
te betalen aan de verweerster, te vermeerderen met de gerechtelijke interest vanaf 14 sep-
tember 2004 tot de dag van de algehele betaling, op grond van volgende motieven:

"In voorliggend geval dient het hof (van beroep) te oordelen of de vergoedings-voor-
schotten voor de blijvende arbeidsongeschiktheid (4 pct.), welke werden betaald door de 
wetsverzekeraar aan het slachtoffer op basis van een regelingsvoorstel (de zogenaamde 
"overeenkomstvergoeding") conform artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, terugvorderbaar zijn als blijkt dat achteraf, naar aanleiding van een rechterlijke 
beslissing  (in  casu:  het  vonnis  van  de  Arbeidsrechtbank  te  Turnhout  van  28  oktober 
2003), de blijvende arbeidsongeschiktheid wordt bepaald op 0 pct.

(...)
Partijen betwisten niet dat:
- de wetsverzekeraar de betalingen deed in toepassing van artikel 63, §4, van de Ar-

beidsongevallenwet;
- het bedrag van de vergoedingsvoorschotten voor de blijvende arbeidsongeschiktheid 

in casu 743,41 euro bedraagt
Artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet bepaalt:
'In geval van betwisting omtrent de aard of de graad van arbeidsongeschiktheid van de 

getroffene is de verzekeringsonderneming verplicht de dagelijkse of jaarlijkse vergoeding 
bedoeld in de artikelen 22, 23, 23bis of 24 bij voorschot te betalen op grond van de door 
hem voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid. (...)'.

(...)
Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat de vergoedingsregeling in het kader 

van de arbeidsongevallenwetgeving de openbare orde raakt: de rechter is gehouden er op 
toe te zien dat aan het slachtoffer van een arbeidsongeval de vergoedingen worden toege-
kend waarop deze recht heeft, niet minder maar ook niet meer.

(...)
Zoals hoger reeds vermeld, bindt een regelingsvoorstel of een vergoedingovereenkomst 

de arbeidsongevallenverzekeraar niet. 
(...)
Rekening houdend met wat voorafgaat, besluit het hof (van beroep) dat de uitbetaalde 

voorschotten blijvende arbeidsongeschiktheid ten bedrage van 743,41 euro (bedrag dat als 
dusdanig niet wordt betwist) wel terugvorderbaar zijn eens de gevolgen van het arbeids-
ongeval definitief werden vastgelegd door het vonnis van de Arbeidsrechtbank te Turn-
hout van 28 oktober 2003, dat in kracht van gewijsde is getreden.

Het slachtoffer verwijst eveneens naar de artikelen 17 en 18bis van de wet van 11 april 
1995 (het Handvest van de Sociaal Verzekerde) en argumenteert dat deze regels in essen-
tie bepalen dat wanneer een instelling van sociale zekerheid zich heeft vergist omtrent de 
rechten van de verzekerde,  deze beslissing vanzelfsprekend kan worden herzien, maar 
wanneer de herziening nadelig is voor de verzekerde, dit enkel kan voor de toekomst, of, 
m.a.w. een nadelige herziening kan geen terugwerkende kracht hebben. Verder betoogt 
het slachtoffer dat enkel in geval van kwade trouw of wanneer de betrokkene wist of be-
hoorde te weten dat de uitkeringen onrechtmatig werden uitbetaald, een nadelige herzie-
ning kan terugwerken, waarvan in dit dossier echter geen sprake is.

Het hof (van beroep) is van oordeel dat het handvest van de sociaal verzekerde in be-
ginsel van toepassing is op de vergoedingen verschuldigd bij een arbeidsongeval.
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De artikelen 17 tot 18bis van de wet van 11 april 1995 luiden als volgt:
Er dient vastgesteld te worden dat de wetsverzekeraar zich op geen enkele wijze 'ver-

gist' heeft; evenmin heeft hij zijn 'beslissing ingetrokken'.
De voorschotten werden uitbetaald op basis van artikel 63, §4, van de Arbeidsongeval-

lenwet; de wetsverzekeraar heeft een voorstel tot regeling gedaan (blijvende arbeidsonge-
schiktheid: 4 pct.) en was verplicht op die basis vergoedingen te betalen bij wijze van 
voorschot.

Het voorstel werd niet aanvaard en er werd een procedure gevoerd voor de arbeids-
rechtbank te Turnhout, naar aanleiding waarvan de blijvende arbeidsongeschiktheid defi-
nitief werd vastgelegd op nul pct. Het feit dat het betaalde voorschot het verschuldigde 
overstijgt, betekent geenszins dat de wetsverzekeraar zich 'vergist' had of dat hij 'zijn oor-
spronkelijke beslissing intrekt'.

De wetsverzekeraar heeft bij het formuleren van zijn regelingsvoorstel geen 'beslissing' 
genomen: een voorstel tot regeling is immers niet gelijk te stellen met een 'beslissing' van 
een sociale zekerheidsinstelling.

Ook artikel 15 van het handvest van de sociaal verzekerde, dat handelt over de terug-
vordering van onverschuldigde betalingen, vindt hier geen toepassing, nu het Hof van 
Cassatie in het hoger geciteerd arrest zich duidelijk uitsprak dat er geen sprake kan zijn 
van 'onverschuldigde' betalingen, wanneer de arbeidsongevallenverzekeraar voorschotten 
heeft uitbetaald overeenkomstig artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallen-wet, rechtspraak 
waarbij dit hof (van beroep) zich aansluit.

Het hof (van beroep) stelt vast dat geen enkele van de in het handvest van de sociaal 
verzekerde voorziene regels oplegt om een 'beslissing tot terugvordering' of een 'herzie-
ningsbeslissing' te nemen bij het aanrekenen van de gedane voorschotten op de later ver-
schuldigde vergoedingen.

De Arbeidsongevallenwet voorziet in artikel 63, §4, enkel in een stelsel van voorschot-
ten (op de later verschuldigde vergoedingen), die naar het oordeel van het hof (van be-
roep) terugvorderbaar zijn eenmaal de gevolgen van het arbeidsongeval definitief werden 
vastgelegd door de bekrachtiging van de overeenkomst - vergoeding of door de rechter.

Het hof (van beroep) besluit bijgevolg (anders dan de eerste rechters) dat (de eiser) ge-
houden is de teveel betaalde voorschotten blijvende arbeidsongeschiktheid terug te beta-
len aan de wetsverzekeraar, zijnde 743,41 euro, bedrag dat als dusdanig niet wordt betwist 
door het slachtoffer (...). Het hoger beroep komt gegrond voor. (...)".

Grieven
Tussen het slachtoffer van een arbeidsongeval en de verzekeraar arbeidsongevallen die 

het ongeval ten laste neemt, kan ter gelegenheid van de vergoedingsregeling betwisting 
bestaan omtrent de aard of de graad van de arbeidsongeschiktheid van de getroffene, in 
welk geval artikel 63, §4, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, 
zoals van kracht vóór (en na) de wijziging bij wet van 10 augustus 2001, bepaalde (be-
paalt) dat "de verzekeraar (de verzekeringsonderneming) verplicht (is) de dagelijkse of 
jaarlijkse vergoeding in de artikelen 22, 23, 23bis of 24 bij voorschot te betalen op grond 
van de door hem voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid".

Te dezen stelde het arbeidshof vast dat de verweerster na de consolidatiedatum (14 au-
gustus 2000) vergoedingen uitkeerde op grond van een arbeidsongeschiktheidsgraad van 4 
pct., waarmee de eiser niet akkoord ging en wat aanleiding gaf tot een procedure voor de 
arbeidsrechtbank.

De arbeidsongevallenverzekeraar oordeelde bijgevolg dat de eiser aan zijn arbeidsonge-
val een blijvende arbeidsongeschiktheid overhield van 4 pct., op grond waarvan de verze-
keraar uitkeringen verrichtte. Zodoende besliste de verzekeraar dat, op dat ogenblik, hij 
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van mening was dat de eiser een blijvende arbeidsongeschiktheid van 4 pct. ondervond, 
zijnde de door hem, zoals de Arbeidsongevallenwet het voorschrijft, voorgestelde graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid.

Deze beslissing verhinderde de arbeidsongevallenverzekeraar niet om later, bij de ge-
rechtelijke betwisting van de voorgestelde arbeidsongeschiktheidsgraad door het slachtof-
fer,  zijn oorspronkelijk standpunt (op grond waarvan de wet aan de verzekeraar voor-
schrijft de wettelijk voorziene uitkeringen te verrichten) te wijzigen en desgevallend te be-
rusten in de rechterlijke beslissing die tot het besluit komt dat het slachtoffer met een be-
stendige arbeidsongeschiktheid is aangetast die lager begroot wordt dan deze die de ar-
beidsongevallenverzekeraar zelf oorspronkelijk voorstelde.

Wanneer een rechterlijke beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, oordeelt dat 
een aard of een graad van arbeidsongeschiktheid voorligt die verschilt van deze die in toe-
passing van artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet voorgesteld werd door de ar-
beidsongevallenverzekeraar, houdt dit noodzakelijkerwijze in dat de arbeidsongevallen-
verzekeraar zich oorspronkelijk heeft "vergist" in de beoordeling van de aard en/of de 
graad van de arbeidsongeschiktheid waarvoor hij desgevallend vergoedingen is verschul-
digd. De omstandigheid dat zijn oorspronkelijke beoordeling van de aard en de graad van 
de arbeidsongeschiktheid slechts aanleiding geeft tot een voorlopige regeling, in afwach-
ting van een definitieve vaststelling van de aard en de graad van arbeidsongeschiktheid, 
doet geen afbreuk aan het feit dat de arbeidsongevallenverzekeraar wiens voorlopige be-
oordeling niet gevolgd wordt in de definitieve beslissing, zich vergist heeft in deze beoor-
deling.

Het arbeidshof kon dienvolgens niet wettig stellen dat de verzekeraar arbeidsongevallen 
"zich op geen enkele wijze 'vergist'  heeft", nu zijn voorlopige vergoedingsregeling ge-
grond was op een vermeende (voorgestelde) graad van blijvende arbeids-ongeschiktheid 
van 4 pct.,  daar waar,  zoals door het arbeidshof vastgesteld, de Arbeidsrechtbank van 
Turnhout in een in kracht van gewijsde getreden vonnis van 28 oktober 2003 oordeelde 
dat geen blijvende arbeidsongeschiktheid voorhanden was.

Luidens artikel 17, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "hand-
vest" van de sociaal verzekerde, waarvan het arbeidshof uitdrukkelijk vaststelde, zonder 
op dit vlak te worden aangevochten, dat het "in beginsel van toepassing is op de vergoe-
dingen verschuldigd bij een arbeidsongeval" (arrest p. 6 tweede alinea), neemt de instel-
ling van sociale zekerheid, wanneer vastgesteld wordt dat haar beslissing is aangetast door 
een juridische of materiële vergissing, op eigen initiatief een nieuwe beslissing die uitwer-
king heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten ingaan, onverminderd 
de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring. Luidens het tweede lid van 
deze bepaling heeft, onverminderd de toepassing van artikel 18, de nieuwe beslissing, in-
dien de vergissing te wijten is aan de instelling van sociale zekerheid, uitwerking de eerste 
dag van de maand na de kennisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het 
aanvankelijk toegekende recht.

Te dezen oordeelde de instelling van sociale zekerheid, te weten de verweerster, oor-
spronkelijk dat na de consolidatie der letsels op 14 augustus 2000 een blijvende arbeids-
ongeschiktheid van 4 pct. voorlag daar waar deze bij het in kracht van gewijsde getreden 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Turnhout van 28 oktober 2003 bepaald werd op nul 
pct.. Aldus werd de eiser, gelet op artikel 24 van de genoemde Arbeidsongevallenwet, ge-
rechtigd op een prestatie die kleiner was dan het aanvankelijk toegekende recht.

Hieruit vloeit voort dat uitkeringen die de verweerster, in uitvoering van genoemd arti-
kel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet had verricht,  op grond van de door haarzelf 
voorgestelde doch blijkbaar verkeerd beoordeelde graad van blijvende arbeidsongeschikt-
heid, hoger lagen dan wat zij in werkelijkheid verschuldigd was. De vaststelling van deze 
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vergissing kon, gelet op genoemd artikel 17, tweede lid, van de wet van 11 april 1995, 
slechts uitwerking krijgen op de eerste dag van de maand volgend op de kennisgeving van 
de vergissing.

Het arbeidshof kon dan ook in die omstandigheden niet wettig besluiten dat de eiser ge-
houden is de teveel betaalde voorschotten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid terug 
te betalen aan de verweerster.

Het arbeidshof schendt aldus artikel 17 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van 
het "handvest" van de sociaal verzekerde en voor zoveel als nodig, de artikelen 24en 63, 
§4, van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, zoals van kracht zo-
wel vóór als na hun wijziging bij wet van 10 augustus 2001 en wat artikel 24 betreft ook 
na de wijziging bij wet van 24 december 2002.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. Krachtens artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet, is de verzekerings-

onderneming in geval van betwisting omtrent de aard of de graad van arbeidson-
geschiktheid van de getroffene verplicht de dagelijkse of jaarlijkse vergoeding, 
bedoeld in de artikelen 22, 23, 23bis of 24, bij voorschot te betalen op grond van 
de door haar voorgestelde graad van arbeidsongeschiktheid.

2. Artikel 17, eerste lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het 
"handvest" van de sociaal verzekerde, bepaalt dat wanneer vastgesteld wordt dat 
de beslissing aangetast is door een juridische of materiële vergissing, de instel-
ling van sociale zekerheid op eigen initiatief een nieuwe beslissing neemt, die 
uitwerking heeft op de datum waarop de verbeterde beslissing had moeten in-
gaan, onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake verjaring.

Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat, onverminderd de toepassing van arti-
kel 18, de nieuwe beslissing, indien de vergissing aan de instelling van sociale 
zekerheid te wijten is, uitwerking heeft op de eerste dag van de maand na de ken-
nisgeving ervan, als het recht op de prestatie kleiner is dan het aanvankelijk toe-
gekende recht.

3. De in artikel 63, §4, van de Arbeidsongevallenwet bedoelde verplichte beta-
lingen van voorschotten gebeuren in afwachting van de definitieve vaststelling 
van de wegens het arbeidsongeval te betalen bedragen en dienen daarmee verre-
kend te worden en, in zoverre zij de definitieve bedragen overtreffen, terugbe-
taald te worden.

Door die verrekening of terugbetaling wordt niet opnieuw beslist over de beta-
ling van de voorschotten en het bedrag ervan maar wordt slechts het ongewijzigd 
bedrag van de voorschotten verrekend.

De beslissing die de omvang van de rechten vaststelt na een provisionele be-
slissing over dezelfde rechten is geen nieuwe beslissing in de zin van de voor-
melde artikelen 17 en 18. Er is dan immers geen sprake van een rechtzetting van 
een juridische of materiële vergissing.

4.  Het middel dat  ervan uitgaat  dat  door de vraag tot terugbetaling van de 
voorschotten die de definitief vastgestelde bedragen overtreffen, wegens een ma-
teriële of juridische vergissing wordt  teruggekomen op de beslissing over die 
voorschotten en aldus een nieuwe beslissing is genomen in de zin van voormeld 
artikel 17, faalt naar recht.
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Kosten.
5. Krachtens artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet dient de verweerster te 

worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerster in de kosten.

11 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. Gein-
ger.

Nr. 317

3° KAMER - 11 juni 2007

ARBEIDSOVEREENKOMST — EINDE — ALLERLEI - CONCURRENTIEBEDING - 
UITWERKING - GRENZEN - AKKOORD VAN DE PARTIJEN

De artikelen 65, §2, negende lid, en 86, §1, van de Arbeidsovereenkomstenwet beogen niet  
op  dwingende  wijze  de  gevallen  te  beperken  waarin  een  concurrentiebeding  geen  
uitwerking heeft, maar wel uitdrukkelijk te stellen dat in de drie vermelde gevallen het  
concurrentiebeding alleszins geen uitwerking kan hebben; zij verhinderen de partijen niet  
zelf  in gezamenlijk akkoord te bepalen wanneer het concurrentiebeding uitwerking zal  
hebben,  op  voorwaarde  dat  zij  niets  bedingen  dat  in  strijd  is  met  de  voormelde 
wetsbepalingen. (Artt. 65, §2, negende lid, en 86, §1, Arbeidsovereenkomstenwet)

(ECONOCOM MANAGED SERVICES nv T. A.)

ARREST

(A.R. S.06.0101.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2006 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7 van het decreet van 2 (en) 7 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwezen;
- de artikelen 6, 65, inzonderheid §2, negende lid, en 86, van de wet van 3 juli 1978 op 

de arbeidsovereenkomsten;
- artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek.



1316 HOF VAN CASSATIE 11.6.07 - Nr. 317 

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "(...)Hervormt het bestreden vonnis zoals volgt, opnieuw wijzend: 

veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan (de verweerder) van het bedrag van 66.399,76 
euro (...) t.t.v. compensatoire vergoeding meer de gekapitaliseerde interest vanaf de opeis-
baarheid en de gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding. Zegt voor recht dat deze 
vergoeding niet onderworpen is aan inhoudingen van sociale zekerheidsbijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing, welk desbetreffend onderdeel van de beschikking van het vonnis zo-
doende vernietigd wordt. Bevestigt dit vonnis voor het overige. Veroordeelt (de eiseres) 
tot de kosten van het hoger beroep. (...)".

op grond van de motieven op p. 6 - 9:
"Wat de uitwerking van het concurrentiebeding betreft:
Het in artikel 7 van de arbeidsovereenkomst van 6 augustus 1999 opgenomen niet-con-

currentiebeding voorziet in volgende bepaling:
'De bediende verbindt er zich toe wanneer hijzelf een einde stelt aan de overeenkomst, 

of deze door de werkgever wegens dringende reden wordt verbroken, gedurende twaalf 
maanden vanaf de dag dat de dienstbetrekking een einde heeft genomen, geen activiteiten 
uit te oefenen, bij een andere werkgever of voor eigen rekening, die overeenstemmen met 
de activiteiten uitgeoefend door de werknemer in dienst van de werkgever.

Tenzij de werkgever binnen een termijn van 15 dagen na de beëindiging van de dienst-
betrekking afziet van de toepassing van het niet-concurrentiebeding, zal hij een éénmalige 
en forfaitaire vergoeding betalen aan de bediende die gelijk is aan de helft van de bruto-
wedde van de bediende gedurende de effectieve toepassingsperiode van dit niet-concur-
rentiebeding.

Onderhavig concurrentiebeding is geografisch beperkt tot het Belgisch grondgebied'.
De geldigheid van het concurrentiebeding wordt door de partijen niet betwist.
(De eiseres) deed na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen afstand van het 

concurrentiebeding, zeker niet binnen de voorziene termijn van 15 dagen.
Met brief van 30 juni 2003, aan de raadsman van (de verweerder) gericht, stelt (de eise-

res) dat 'Volgens de bewoording zelf van artikel 7 is er slechts van niet-mededinging spra-
ke wanneer de bediende zelf een einde stelt aan de overeenkomst of deze door de werkge-
ver wegens dringende reden wordt verbroken' en dat 'Vermits de arbeidsovereenkomst in 
onderling akkoord op 20 (30!) september 2002 een einde heeft genomen staat aan uw cli-
ënt volledig vrij concurrerend op te treden t.o.v. (de eiseres), wat hij zeer goed weet (los 
van andere akkoorden die hij met ons namens de BVBA AC CONSULTING zou hebben 
afgesloten)'.

Volgens (de eiseres) voorziet artikel 7 van de arbeidsovereenkomst geen verbintenis tot 
niet-concurrente in geval van beëindiging van de overeenkomst in onderling akkoord en is 
deze beperking van het toepassingsgebied van het niet-concurrentiebeding perfect rechts-
geldig.

Zo stelt (de eiseres) dat de wet op de arbeidsovereenkomsten niet verbiedt de uitwer-
king van en niet-concurrentiebeding uit te sluiten in een dergelijke hypothese en dat men 
derhalve niet voorziet dat een niet-concurrentiebeding uitwerking zal krijgen wanneer ar-
tikel 65, 9, van de Arbeidsovereenkomstenwet voorziet  dat het geen uitwerking heeft, 
maar dat niets verbiedt om de hypothese waarin een niet-concurrentiebeding uitwerking 
zal krijgen te beperken.

Artikel 65, §2, negende lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat: 'Het beding 
dat aan de bepalingen van onderhavig artikel voldoet, heeft geen uitwerking wanneer aan 
de overeenkomst een einde wordt gemaakt, ofwel tijdens de proefperiode ofwel na deze 
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periode door de werkgever zonder dringende reden of door de werkman om dringende re-
den'.

De regelgeving met betrekking tot het concurrentiebeding is van dwingend recht (...), 
waarbij het bovendien de openbare orde raakt in zijn connectie met het in artikel 7 van het 
'Decreet d'Allarde' van 2 en 7 maart 1991 vervatte principe van vrijheid van handel en nij-
verheid (...).

Volgens  voormeld  artikel  65,  §2,  negende  lid,  heeft  het  concurrentiebeding,  na  de 
proefperiode, dan ook slechts in twee gevallen geen uitwerking, namelijk wanneer aan de 
arbeidsovereenkomst een einde wordt gemaakt door de werkgever zonder dringende reden 
of door de werknemer (de artikelen 85 en 86 van de Arbeidsovereenkomstenwet) om drin-
gende reden.

Uit deze imperatieve bepaling volgt dat in alle andere gevallen van beëindiging van de 
overeenkomst het niet-concurrentiebeding wel degelijk uitwerking heeft.

Dit zal zodoende onder meer duidelijk het geval zijn wanneer, omgekeerd, de overeen-
komst na de proefperiode door de werkgever wegens dringende reden wordt beëindigd of 
door de werknemer zonder dringende reden, alsook uiteraard wanneer de werknemer zelf 
een einde stelt aan de overeenkomst zoals uitdrukkelijk voorzien in artikel 7 van de ar-
beidsovereenkomst of in geval de overeenkomst in onderling akkoord beëindigd wordt, 
zoals in casu.

Volledig conform de dwingende bepalingen van artikel  65 van de Arbeidsovereen-
komstenwet bleef het niet-concurrentiebeding dan ook uitdrukkelijke uitwerking hebben 
zowel op basis van artikel 7 van de arbeidsovereenkomst als door de wijze van beëindi-
ging ervan.

(De eiseres) kan bijgevolg bezwaarlijk blijven volhouden dat het niet-concurrentiebe-
ding geen uitwerking zou hebben omdat de overeenkomst, in tegenstelling tot de bepalin-
gen van haar artikel 7 met betrekking tot (de verweerder), in onderling overleg werd be-
ëindigd, wat zou neerkomen op een ongeoorloofde beperking van de rechten van (de ver-
weerder).

Het door (de eiseres) geponeerde in artikel 86, §2, van de Arbeidsovereenkomstenwet 
voorziene afwijkingsbeding is in casu derhalve niet van toepassing.

Zoals (de eiseres) evenzo ten onrechte voorhoudt kan, bij gebrek binnen de wettelijke 
termijn van 15 dagen afstand te hebben gedaan van de toepassing van het concurrentiebe-
ding uit het feit dat zij niet overging tot betaling van de compensatoire vergoeding, niet 
afgeleid worden (dat) zij impliciet afstand deed van de werkelijke toepassing van het con-
currentiebeding (...).

Zodoende dient te worden besloten dat het concurrentiebeding wel degelijk uitwerking 
heeft gekregen en (de verweerder) op een compensatoire vergoeding gerechtigd is.

Dit blijkt, in tegenstelling tot het door (de eiseres) beweerde, des te meer uit de inhoud 
van de voormelde exclusieve handelsagentuurovereenkomst, meer bepaald uit de artikelen 
1 en 4 A.5:

1. De lastgever vertrouwt aan de agent, die de vertegenwoordiging aanvaardt onder 
hierna vermelde voorwaarden de zelfstandige vertegenwoordiging toe aan de informatica-
diensten die de lastgever verkoopt.

5. Hij zal er zich voor de hele duur van de overeenkomst van weerhouden enige daad 
van mededinging te stellen ten opzichte van de lastgever en van de andere vennootschap-
pen van de groep Econocom. Onder de groep Econocom verstaat men de NV Econocom 
Group, alsook de bedrijven die deze controleert in de zin van de wet op de boekhouding 
van de ondernemingen. Hij zal, noch in de bewuste sector, noch buiten de sector, de verte-
genwoordiging kunnen waarnemen voor een firma, een onderneming kunnen oprichten of 
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deelnemen in een onderneming die de identieke of gelijkaardige producten of diensten 
verleent of verdeelt. Een uitzondering op dit verbod met betrekking tot activiteiten in de 
informaticasector is slechts mogelijk met de voorafgaande en schriftelijke toestemming 
van de lastgever. Mocht de agent (als vertegenwoordiger of als makelaar, en dit herhaal-
delijk of van tijd tot tijd) producten of diensten willen verkopen die verschillen van en 
niet concurrentieel zijn met deze van de lastgever, dan zal hij deze laatste hiervan vooraf 
op de hoogte brengen".

Grieven
Na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst geniet de vertrekkende werknemer op-

nieuw van zijn vrijheid van arbeid en ondernemen, zoals tot uitdrukking gebracht in arti-
kel 7 van het "Decreet d'Allarde" van 2 en 7 maart 1791 tot afschaffing van het gildenwe-
zen.

Van dit principe van vrijheid van arbeid en ondernemen kan door partijen conventio-
neel afgeweken worden in een concurrentiebeding, mits naleving van de voorwaarden be-
paald in de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, 
dewelke onder meer inhouden dat de werknemer slechts tegen vergoeding de beknotting 
van zijn vrijheid moet aanvaarden.

Niets belet evenwel de partijen te bepalen dat het concurrentiebeding slechts in geval 
van bepaalde wijzen van beëindiging van de overeenkomst uitwerking heeft, nu de wet 
niet gebiedend oplegt dat het concurrentiebeding steeds van toepassing moet zijn, maar 
integendeel dit in de regel overlaat aan de contractuele vrijheid van partijen.

De wet van deze contractsvrijheid enkel in de gevallen opgesomd in voormeld artikel 
65, §2, negende lid, afwijkt door dwingend op te leggen dat het concurrentiebeding dat 
aan de bepalingen van dat artikel voldoet, geen uitwerking heeft wanneer aan de overeen-
komst een einde wordt gemaakt, ofwel tijdens de proefperiode, ofwel na deze periode 
door de werkgever zonder dringende reden of door de werkman om dringende reden.

Het bestreden arrest stelt vast op pagina 5 en 8 dat de arbeidsovereenkomst op 30 sep-
tember 2002 door beide partijen beëindigd werd in onderling akkoord en op pagina 6 dat 
artikel 7 van de arbeidsovereenkomst voorziet: "De bediende verbindt er zich toe wanneer 
hij zelf een einde stelt aan de overeenkomst, of deze door de werkgever wegens dringende 
reden wordt verbroken, (...)".

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat uit de imperatieve bepaling 
van artikel 65, §2, negende lid, van de arbeidsovereenkomstenwet volgt dat in alle andere 
gevallen van beëindiging van de overeenkomst het niet-concurrentiebeding wel degelijk 
uitwerking heeft en zodoende ook in geval van beëindiging in onderling akkoord zoals in 
casu, terwijl buiten de gevallen limitatief opgelegd in voormeld artikel partijen vrij zijn 
(schending van artikel 7 van het decreet van 2 (en) 7 maart 1791 tot afschaffing van het 
gildenwezen en artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek) te bepalen dat het concurrentie-
beding niet geldt in geval van beëindiging van hun arbeidsrelatie in onderling akkoord 
(schending van de artikelen 6, 65, inzonderheid §2, negende lid, en 86, van de wet van 3 
juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der 

werknemers;
- artikel 14, §2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 23, tweede lid, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen 

van de sociale zekerheid voor werknemers.
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-  de artikelen 31, 90, 270, 272, 273 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
1992, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 
juni 1992 , hierna afgekort WIB (1992);

- de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeids-overeenkom-
sten.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest: "(...) Hervormt het bestreden vonnis zoals volgt, opnieuw wijzend: 

veroordeelt (de eiseres) tot betaling aan (de verweerder) van het bedrag van 66.399,76 
euro (...) t.t.v. compensatoire vergoeding meer de gekapitaliseerde interest vanaf de opeis-
baarheid en de gerechtelijke interesten vanaf de dagvaarding. Zegt voor recht dat deze 
vergoeding niet onderworpen is aan inhoudingen van sociale zekerheidsbijdragen en de 
bedrijfsvoorheffing, welk desbetreffend onderdeel van de beschikking van het vonnis zo-
doende vernietigd wordt. Bevestigt dit vonnis voor het overige. Veroordeelt (de eiseres) 
tot de kosten van het hoger beroep. (...)".

op grond van de motieven op p. 11 - 12:
"Betreffende de inhouding van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing op 

de compensatoire vergoeding:
(De eiseres) gedraagt zich hieromtrent naar de wijsheid van het arbeidshof.
Gezien de compensatievergoeding betaald wordt wegens een afstand van een persoon-

lijk recht op vrije arbeidsbeoefening, kan deze vergoeding niet als loon beschouwd wor-
den. 

(...)
De compensatoire vergoeding is geen loon in de zin van de Loonbeschermingswet aan-

gezien deze in wezen een vergoeding is 'voor het afzien van persoonlijk recht, namelijk 
vergoeding om in de toekomst af te zien van de aanwending van kennis, ervaring en be-
kendheid, dit kan bezwaarlijk aanzien worden als een 'voordeel' voor de betrokken werk-
nemer waarop hij recht zou hebben ten gevolge van de (beëindigde) dienstbetrekking (...).

Er moet bijgevolg geen inhouding van sociale zekerheidsbijdragen gebeuren op deze 
compensatievergoeding, zoals hierop eveneens geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd is, 
gezien deze fiscaal behoort tot de categorie diverse inkomsten (...).

De betwisting omtrent de verschuldigde interest op de netto of bruto bedragen is zo-
doende zonder voorwerp".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 14, §§1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 

besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 
en 23, §2, van de algemene beginselenwet sociale zekerheid worden de bijdragen voor de 
sociale zekerheid berekend op basis van het loon van de werknemer, zoals omschreven in 
artikel 2 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965.

Luidens artikel 2 van de wet van 12 april 1965 wordt onder loon verstaan, het loon in 
geld en de in geld waardeerbare voordelen waarop de werknemer ingevolge zijn dienstbe-
trekking recht heeft ten laste van de werkgever.

Een aan de werknemer toegekend voordeel maakt deel uit van het loon, omschreven in 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965, wanneer de werknemer, onder de overeengekomen 
voorwaarden,  aanspraak kan maken  lastens  zijn  werkgever  op de toekenning van dat 
voordeel en hij zijn recht stoelt op de dienstbetrekking.

Ook de in geld waardeerbare voordelen die verband houden met de beëindiging van de 
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dienstbetrekking zijn loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 april 1965.
Wanneer partijen hun arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen en aan de 

werknemer krachtens een in die arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding een 
compensatoire vergoeding moet worden toegekend om in de toekomst af te zien van de 
aanwending van zijn kennis, ervaring en bekendheid die hij in de loop van zijn tewerkstel-
ling heeft verworven, dan wordt deze vergoeding toegekend naar aanleiding van en om re-
den van de beëindiging van de dienstbetrekking en is deze vergoeding loon in de zin van 
artikel 2 van de wet van 12 april 1965.

Deze vergoeding die de werknemer ontvangt als tegenprestatie voor zijn verbintenis om 
zijn gewezen werkgever geen concurrentie aan te doen, vindt zijn oorzaak immers onte-
gensprekelijk in de arbeidsovereenkomst zelf die voorheen tussen beiden heeft bestaan.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest niet wettig heeft kunnen oordelen dat op de com-
pensatievergoeding, die voor de niet-concurrentie werd overeengekomen in artikel 7 van 
de arbeidsovereenkomst, geen inhouding van sociale zekerheidsbijdragen moet gebeuren, 
nu de verweerder op deze vergoeding recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking ten laste 
van eiser (schending van de artikelen 2, inzonderheid eerste lid, 3°, van de wet van 12 
april 1965, 14, §§1 en 2, van de wet van 27 juni 1969 en 23, tweede lid, van de wet van 29 
juni 1981 en voor zoveel als nodig de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten).

Tweede onderdeel
Alle beloningen, die voor de werknemers de opbrengst zijn van arbeid in dienst van een 

werkgever, zijn bezoldigingen volgens artikel 31, eerste lid, van het WIB (1992).
Volgens het tweede lid, 3°, van dit artikel behoren daartoe inzonderheid vergoedingen 

verkregen uit hoofde of naar aanleiding van het stopzetten van de arbeid of het beëindigen 
van een arbeidsovereenkomst.

Op die vergoedingen is krachtens de artikelen 270, 272 en 273, enig lid, 1°, van voor-
meld wetboek, bedrijfsvoorheffing verschuldigd door de werkgever die deze mag inhou-
den.

De enige en forfaitaire vergoeding, die de werkgever aan de werknemer, die het bedrijf 
verlaat  ingevolge een niet-concurrentiebeding moet  betalen overeenkomstig artikel  65, 
alinea 2, vijfde lid, 4°, van de Arbeidsovereenkomstenwet, - op de bedienden van toepas-
sing krachtens artikel 86, alinea 1, eerste lid, van die wet -, is een vergoeding in de zin van 
voormeld artikel 31, tweede lid, 3° WIB (1992).

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig beslist dat op de compensatoire vergoe-
ding, waartoe het de eiseres veroordeelt in uitvoering van het niet-concurrentiebeding dat 
is opgenomen in de artikel 7 van de arbeidsovereenkomst, geen bedrijfsvoorheffing ver-
schuldigd is gezien deze vergoeding behoort tot de categorie van de diverse inkomsten 
(schending van artikel 90 WIB (1992)), terwijl dit een bezoldiging in hoofde van de ver-
weerder uitmaakt (schending van de artikelen 31, eerste lid, 270, 272, 273, enig lid, 1°, 
WIB (1992) en voor zoveel als nodig de artikelen 65 en 86 van de wet van 3 juli 1978 be-
treffende de arbeidsovereenkomsten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens de artikelen 65, §2, negende lid, en 86, §1, van de Arbeids-over-

eenkomstenwet, heeft het concurrentiebeding dat aan de bepalingen van artikel 
65 voldoet, geen uitwerking wanneer aan de overeenkomst een einde wordt ge-
maakt, ofwel tijdens de proefperiode, ofwel na deze periode door de werkgever 
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zonder dringende reden of door de werknemer om dringende reden.
2. De bedoeling van deze wetsbepalingen is niet op dwingende wijze de geval-

len te beperken waarin een concurrentiebeding geen uitwerking heeft, maar wel 
uitdrukkelijk te stellen dat in de drie vermelde gevallen het concurrentiebeding 
alleszins geen uitwerking kan hebben.

Zij verhinderen de partijen dienvolgens niet zelf in gezamenlijk akkoord te be-
palen wanneer het concurrentiebeding uitwerking zal hebben, op voorwaarde dat 
zij niets bedingen dat in strijd is met de voormelde wetsbepalingen.

3. Blijkens de vermeldingen van het arrest, hebben de partijen een bedienden-
overeenkomst gesloten met een concurrentiebeding voor het geval de verweerder 
als bediende zelf een einde zou stellen aan de overeenkomst of de eiseres als 
werkgever op grond van dringende redenen.

4. Het arrest dat oordeelt dat het concurrentiebeding uitwerking heeft en de ei-
seres veroordeelt tot betaling van een compensatoire vergoeding ten bedrage van 
66.399,76 euro met interest, niettegenstaande de bediendenovereenkomst door de 
partijen in onderling overleg beëindigd werd, schendt de voormelde als geschon-
den aangewezen wetsbepalingen.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Antwerpen.

11 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever:  de h. Boes, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat:  mr. Wou-
ters.

Nr. 318

2° KAMER - 12 juni 2007

1º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING - BORGSOM - TOEWIJZING 
AAN DE STAAT - VOORWAARDEN

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — ALLERLEI - INVRIJHEIDSTELLING - BORGSOM - 
TOEWIJZING AAN DE STAAT - VOORWAARDEN - NIET-VERSCHIJNING TER TENUITVOERLEGGING VAN 
HET VONNIS - BEGRIP

1º en 2° Inzake voorlopige hechtenis wordt de borgsom, betaald bij de invrijheidstelling,  
toegewezen  aan  de  Staat  o.m.  wanneer  de  veroordeelde  niet  verschenen  is  ter  
tenuitvoerlegging  van  het  vonnis,  d.i.  niet  alleen  wanneer  de  veroordeelde  zich  bij  
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oproeping niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook wanneer de veroordeelde  
na een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt  voor de verdere  
uitvoering van zijn straf1. (Art. 35, §4, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(Y.)

Conclusie van eerste advocaat-generaal M. De Swaef: 
1. Het ontvankelijk cassatieberoep van de eiser is gericht tegen het arrest van 16 januari 

2007 van het Hof van Beroep te Gent.
De eiser in cassatie werd door voornoemd hof op 6 december 2005 veroordeeld tot een 

gevangenisstraf van twee jaar.
In  de  loop  van  het  gerechtelijk  onderzoek  was  de  voorlopige  hechtenis  gelicht 

geworden na de betaling van een borgsom van 3.500€.
Op 11 april 2006 bood de eiser zich aan voor strafuitvoering. 
Op  12  april  2006  werd  tot  strafonderbreking  beslist  met  het  oog  op  de 

strafuitvoeringsmodaliteit van het elektronisch toezicht. De eiser heeft evenwel, aldus het 
bestreden  arrest,  de  voorwaarden  van  strafonderbreking  niet  nageleefd  en  hij  is  niet 
teruggekeerd op de vooropgestelde datum van 14 november 2006.

Het in cassatie bestreden arrest stelt zodoende vast dat A.Y. zonder wettige reden van 
verschoning  niet  is  verschenen  ter  tenuitvoerlegging  van  het  in  kracht  van  gewijsde 
getreden  arrest  van veroordeling  en verklaart  vervallen  aan  de Staat  de  borgsom van 
3.500€.

2.  Tegen  die  beslissing  wordt  namens  de  eiser  in  het  enig  middel  tot  cassatie 
aangevoerd dat, nu door de wet de teruggave van de borgsom definitief verworven is op 
het ogenblik dat de veroordeelde zich gevangen heeft gemeld, te dezen is voldaan aan de 
voorwaarden tot teruggave van de borgsom.

Om die stelling te staven wordt verwezen naar bepaalde doctrine die gevestigd is in de 
zin dat voldaan is aan de wettelijke voorwaarde van verschijning ter tenuitvoerlegging van 
de veroordeling (art.  35,  §4,  Voorlopige  Hechteniswet)  wanneer de veroordeelde zich 
hiertoe aanmeldt; vanaf dat ogenblik zou de zekerheid niet meer aan de Staat kunnen 
worden toegewezen, ook al ontvlucht de veroordeelde naderhand (R.D.D.P., v° Détention 
préventive, nr 206; noot L. De Schepper onder Antwerpen, 30 juni 1988, R.W. 1989-
1990, 366/368).

3. Mij lijkt de zienswijze van de eiser in cassatie niet te kunnen worden bijgetreden om 
de volgende redenen.

Vooreerst loopt te dezen de vergelijking mank met het geval van de veroordeelde die 
tijdens de strafuitvoering weet te ontvluchten. 

De ontvluchting doet immers een fout in hoofde van de overheid vermoeden.
Niets is daarentegen minder waar in het geval van de veroordeelde aan wie de gunst 

van de strafuitvoering onder het stelsel van het elektronisch toezicht wordt toegekend, 
maar die misbruik maakt van de periode van de technische voorbereidingen hiertoe om 
zich aan deze vorm van strafuitvoering te onttrekken.

Bovendien  laat  de  wet  thans  toe  dat  de  strafuitvoering  op  diverse  wijzen  kan 
geschieden; naast de onderbreking van de strafuitvoering, zijn er de beperkte detentie en 
het elektronisch toezicht (Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het 
raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten).

Deze modaliteiten brengen met zich mee dat de eerste aanbieding van de veroordeelde 

1 Zie de concl. van het O.M.
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niet  bepalend  hoeft  te  zijn  voor  het  in  de  wet  niet  nader  omschreven  begrip  van 
tenuitvoerlegging van het vonnis van veroordeling.

Deze eerste aanbieding moet in de huidige omstandigheden inderdaad niet beletten dat 
de latere onttrekking aan enige strafuitvoeringsmodaliteit zou worden gesanctioneerd met 
verbeuring van de borgsom.  Overigens voert  de  eiser  geen  enkele  wettige  reden van 
verschoning voor zijn niet verschijnen aan.

4.  Het  middel  tot  cassatie  kan  zodoende  niet  worden  aangenomen.  De  bestreden 
beslissing is cassatiebestendig.

Conclusie : verwerping.

ARREST

(A.R. P.07.0237.N)

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

correctionele kamer, van 16 januari 2007.
De eiser voert in een memorie een middel aan.
Raadsheer Jean-Pierre Frère heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
Eerste en enige middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- schending van de voorlopige hechteniswet (o.m. artikel 13 en 16).
Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep stelt vast dat eiser in cassatie zich op 11 april 2006 zelf 

heeft aangeboden aan de strafinrichting te Antwerpen met het oog op de strafuit-
voering en dat hij op die datum ook effectief werd opgesloten. 

Desondanks vervalt de borgsom ten bedrage van 3.500,00 € overgeschreven 
op 31 oktober 2003 op rekening van de Deposito- en Consignatiekas te Gent in 
uitvoering van de beschikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Gent van 10 oktober 2003, aan de Staat. 

Immers het hof [van beroep] stelt vast dat eiser in cassatie zonder wettige re-
den van verschoning niet is verschenen ter uitvoering van het in kracht van ge-
wijsde getreden arrest van het Hof van Beroep te Gent - 6de kamer - van 6 de-
cember 2005. 

In het motiverend gedeelte stelt het hof van beroep vast dat eiser in cassatie 
niet terugkwam na strafonderbreking met het oog op elektronisch toezicht. 

Dat echter duidelijk door de wet de teruggave van de borgsom definitief ver-
worven is op het ogenblik dat hij zich gevangen heeft gemeld (E. Boutmans, 
Voorlopige Hechtenis, 1985, pag. 244: "De gevangene die weet te vluchten, ver-
beurt daardoor de zekerheid niet meer, want de teruggave was definitief verwor-
ven op het ogenblik dat hij zich gevangen heeft gemeld"). 

Zie ook verwijzing door E. BOUTMANS naar R.P.D.B., V, Détention préven-
tive, nr. 206; SCHUIND-VAN DE PLAS, I, 557.
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Het arrest betwist niet en stelt zelfs expliciet dat eiser in cassatie zich op 11 
april 2006 zelf heeft aangeboden aan de strafinrichting te Antwerpen, met het 
oog op de strafuitvoering en dat hij op die datum ook effectief werd opgesloten. 

Er is dus in casu voldaan aan de voorwaarden tot teruggave van de waarborg-
som.

Het  bestreden arrest  dient  dan ook verbroken te  worden,  kosten lastens  de 
Staat.

III. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING
De eiser werd gedagvaard bij toepassing van artikel 35, §4, vijfde en zevende 

lid, Wet Voorlopige Hechtenis om, wegens niet-verschijning ter tenuitvoerleg-
ging van het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 6 december 2005, de 
door de eiser op 31 oktober 2003 overgeschreven borgsom van 3.500 euro aan de 
Staat vervallen te horen verklaren.

IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel 
1. Artikel 35, §4, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis bepaalt: "Niettegen-

staande de termijn bepaald in artikel 35, §1, en onverminderd de toepassing van 
artikel 36, wordt de borgsom teruggegeven indien de verdachte bij alle proce-
shandelingen, alsook ter tenuitvoerlegging van het vonnis is verschenen". 

Artikel 35, §4, zevende lid, van die wet bepaalt: "De niet-verschijning van de 
veroordeelde ter tenuitvoerlegging van het vonnis wordt, op de vordering van het 
openbaar ministerie, vastgesteld door de rechtbank die de veroordeling heeft uit-
gesproken. Het vonnis verklaart tevens dat de borgsom aan de Staat vervalt." 

2. Geen wettelijke bepaling zegt vanaf welk ogenblik schuldige "niet-verschij-
ning ter tenuitvoerlegging" bestaat of wat daaronder dient te worden verstaan. 

3. Onder "niet verschijning ter tenuitvoerlegging van het vonnis" moet worden 
verstaan niet alleen het feit dat de veroordeelde zich bij oproeping van het peni-
tentiaire bestuur niet aanbiedt om zijn straf uit te voeren, maar ook het feit dat de 
veroordeelde na een strafonderbreking op de gestelde datum niet meer verschijnt 
voor de verdere uitvoering van zijn straf. 

4. Het middel dat ervan uitgaat dat eens een veroordeelde zich bij het begin 
van de uitvoering van de straf aanbiedt, er ongeacht een latere niet-verschijning 
na een strafonderbreking geen schuldige niet-verschijning ter tenuitvoerlegging 
van de straf kan zijn, faalt naar recht. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing
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 eiser in de kosten.
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12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Frère – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal 
– Advocaat: mr. J. Calewaert, Antwerpen.

Nr. 319

2° KAMER - 12 juni 2007

MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - 
STRAFBAARSTELLING - VASTSTELLING VAN FOUT

De  gelijktijdige  strafbaarstelling  van  de  rechtspersoon  en  van  de  natuurlijke  persoon  
overeenkomstig artikel 5, tweede lid, Sw. is slechts mogelijk wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdentificeerde  
natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd; dit houdt in dat de fout  
van de rechtspersoon samenvalt met deze van de natuurlijke persoon of ermee nauw 
verband houdt maar neemt niet weg dat die fout bij de beide personen aanwezig moet  
zijn1. 

(GUARANTEE INSURANCE nv T. AGF BELGIUM INSURANCE nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0246.N)

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

correctionele kamer, van 22 januari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. Artikel 5, tweede lid, Strafwetboek, bepaalt: 
"Wanneer de rechtspersoon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens 

het optreden van een geïdentificeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die 
de zwaarste fout heeft begaan worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde 
natuurlijke persoon de fout wetens en willens heeft gepleegd kan hij samen met 
de verantwoordelijke rechtspersoon worden veroordeeld."

2. De strafuitsluitende verschoningsgrond die deze bepaling ten voordele van 
de persoon die de minst zware fout heeft gepleegd, invoert, bestaat niet wanneer 
het misdrijf wetens en willens is gepleegd. In dat geval kan de natuurlijke per-
soon steeds samen met de rechtspersoon worden gestraft, ongeacht of zij al dan 
niet de zwaarste fout heeft gepleegd.

1 A. DE NAUW, Inleiding tot het Algemeen Strafrecht, die Keure, 2006, nrs 169 e.v. 
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3. De gelijktijdige strafbaarstelling van de rechtspersoon en van de natuurlijke 
persoon overeenkomstig die bepaling, is slechts mogelijk wanneer de rechtsper-
soon verantwoordelijk gesteld wordt uitstluitend wegens het optreden van een 
geïdenticeerde natuurlijke persoon die de fout wetens en willens heeft gepleegd. 
Dit houdt in dat de fout van de rechtspersoon samenvalt met deze van de natuur-
lijke persoon of ermee nauw verband houdt maar neemt niet weg dat die fout bij 
de beide personen aanwezig moet zijn. 

Hieruit volgt dat het niet volstaat dat de rechter vaststelt dat de natuurlijke per-
soon de fout wetens en willens heeft gepleegd. Hij moet ook bij de rechtspersoon 
de fout vaststellen.

4. Het arrest oordeelt dat:
- de vraag of het misdrijf wetens of willens werd gepleegd moet worden beoor-

deeld of basis van de aanwezigheid van opzet in de concrete geestesgesteldheid 
van de natuurlijke persoon;

- de ten laste gelegde feiten aan de eiseres kunnen worden toegerekend vermits 
zij verband houden met de verwezenlijking en het doel van de vennootschap of 
de waarneming van haar belangen;

- het vaststaat dat de medebeklaagde natuurlijke persoon de feiten wetens en 
willens heeft gepleegd zodat er van decumulatie van strafrechtelijke aansprake-
lijkheid geen sprake kan zijn. 

5. Met deze redenen, op grond waarvan het de eiseres schuldig verklaart aan 
de ten laste gelegde feiten, stelt het arrest niet vast dat de eiseres zelf een fout 
heeft gepleegd. 

Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord. 
Het middel is gegrond. 
6. Gelet op de hierna uit te spreken vernietiging is er geen aanleiding tot het 

stellen van de voorgestelde prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof.
Eerste onderdeel
7. Het onderdeel kan niet tot cassatie zonder verwijzing leiden en behoeft geen 

antwoord.
Omvang van de cassatie
8. De hierna uit te spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering 

brengt de vernietiging mee van de beslissingen op de tegen de eiseres ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen die er het gevolg van zijn. Het feit dat de beslis-
sing op de burgerlijke rechtsvordering van de verweerster 1 geen eindbeslissing 
is  en  daartegen  geen  ontvankelijk  cassatieberoep  kan  worden  ingesteld,  doet 
hieraan geen afbreuk. 

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

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

12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-gene-
raal.  

Nr. 320

2° KAMER - 12 juni 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
STRAFVORDERING — BEKLAAGDE EN VERDACHTE - CASSATIEBEROEP VAN DE 
BEKLAAGDE - OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PROCEDURE IN CASSATIE - GEVOLG

Het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hof over de bestreden 
beslissing uitspraak heeft gedaan, is zonder voorwerp1.

(C.)

(A.R. P.07.0270.N)

12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-generaal.

Nr. 321

2° KAMER - 12 juni 2007

REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — ALLERLEI - FEIT NIET MEER 
ONDERWORPEN AAN HET OORDEEL VAN HET VONNISGERECHT - ONBEVOEGDVERKLARING DOOR HET 
VONNISGERECHT - GEVOLG

Een feit dat niet meer onderworpen is aan het oordeel van het vonnisgerecht, ook al betrof  
het een misdaad die aanvankelijk op onjuiste wijze door het onderzoeksgerecht naar de  
correctionele  rechtbank  was  verwezen,  kan  geen  aanleiding  geven  tot  een 
onbevoegdverklaring door dat vonnisgerecht, zodat het Hof, beslissende tot regeling van  
rechtsgebied, de beslissing van het vonnisgerecht vernietigt. 

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

ARREST

(A.R. P.07.0318.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 31 jan. 2001, AR P.00.1416.F, nr 60. 
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De procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel verzoekt om regeling 
van rechtsgebied ingevolge:

- de beschikking van 24 februari 2004 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel;

- het arrest van 8 november 2006 van het Hof van Beroep te Brussel, correctio-
nele kamer.

In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, worden de redenen van het 
verzoek uiteengezet.

Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. VOORGAANDE RECHTSPLEGING
Bij vordering van 11 december 2003 vorderde de procureur des Konings de 

verwijzing van M. H. naar de correctionele rechtbank wegens de telastlegging 
A.2, namelijk "met voorbedachten rade, opzettelijk slagen of verwondingen, die 
een ziekte of ongeschiktheid tot het verrichten van persoonlijke arbeid ten gevol-
ge hadden, te hebben toegebracht (...) aan R. F. en I. D.".

Tevens vorderde hij de buitenvervolgingstelling van M. H. wegens de telast-
legging B, omschreven als:

"gepoogd te hebben, door middel van geweld of bedreiging, ten nadele van R. 
F. en I. D. een voertuig, van een onbepaalde waarde, welke hem niet toebehoor-
de, bedrieglijk weg te nemen met de omstandigheid dat:

- het misdrijf gepleegd werd door twee of meer personen,
- wapens of op wapens gelijkende voorwerpen werden gebruikt of getoond, of 

indien de schuldige heeft doen geloven dat hij gewapend was,
- de schuldige, om het misdrijf te vergemakkelijken of zijn vlucht te verzeke-

ren, gebruik gemaakt heeft van een voertuig of enig ander al dan niet met een 
motor aangedreven tuig,

terwijl het voornemen om de misdaad te plegen zich geopenbaard heeft door 
uitwendige daden die een begin van uitvoering van die misdaad uitmaken en al-
leen ten gevolge van omstandigheden, van de wil van de dader onafhankelijk, 
werden gestaakt of hun uitwerking hebben gemist".

Bij beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel van 24 februari 2004 werd M. H. naar de correctionele rechtbank verwe-
zen wegens de telastleggingen A.2 en B, zonder aanneming van enige verzach-
tende omstandigheid. 

De procureur des Konings nam op 17 maart 2004 een vordering tot interpreta-
tie van deze beschikking omdat er in geen verzachtende omstandigheden voor-
zien waren voor de telastlegging B.

Bij beschikking tot interpretatie van 20 april 2004 voegde de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel verzachtende omstandigheden toe aan 
haar eerdere verwijzingsbeschikking van 24 februari 2004 voor de telastlegging 
B.
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Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 18 oktober 2004, 
gewezen bij verstek lastens M. H., werd deze laatste vrijgesproken voor het feit 
van de telastlegging B en tot een gevangenisstraf en een geldboete veroordeeld 
voor het feit van de telastlegging A.2. Tevens werd hij tot schadevergoeding ver-
oordeeld aan F. R. en D. I..

Tegen dit vonnis werd geen hoger beroep ingesteld door het openbaar ministe-
rie.

Door een verklaring aan de gevangenisdirecteur deed M. H. op 2 december 
2004 verzet. 

Het verzet werd op 8 december 2004 ontvankelijk verklaard. Bij vonnis van 13 
april 2005 veroordeelde de Correctionele Rechtbank te Brussel M. H. tot een 
deels effectieve gevangenisstraf en een geldboete voor het feit van de telastleg-
ging A.2. Tevens stelde de rechtbank vast dat de vrijspraak voor de telastlegging 
B verworven blijft.

Tegen dit vonnis op verzet werd op 18 april 2005 hoger beroep ingesteld door 
M. H. en door het openbaar ministerie.

Bij arrest van 8 november 2006 doet het Hof van Beroep te Brussel het bestre-
den vonnis teniet en verklaart het zich onbevoegd om over de feiten te oordelen. 
Het komt tot dit besluit om volgende redenen:

- het feit van de telastlegging B waarvoor de raadkamer de beklaagde bij be-
schikking van 24 februari 2004 naar de correctionele rechtbank verwees zonder 
aanneming van verzachtende omstandigheden, betreft een misdaad;

- de raadkamer had geen rechtsmacht om bij beschikking tot interpretatie van 
20 april 2004 alsnog voor hetzelfde feit verzachtende omstandigheden aan te ne-
men;

- er is geen reden om de samenhang tussen alle ten laste gelegde feiten af te 
wijzen;

- de correctionele rechtbank was onbevoegd voor alle feiten die in de verwij-
zingsbeschikking zijn vermeld.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Er staat vooralsnog geen rechtsmiddel open tegen de beschikking van de 

raadkamer van 24 februari 2004, terwijl het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel kracht van gewijsde heeft.

2. De onderlinge tegenstrijdigheid tussen enerzijds de beschikking, anderzijds 
het arrest doet een geschil van rechtsmacht ontstaan dat de rechtsgang belem-
mert.

3. Bij vonnis van de Correctionele Rechtbank te Brussel van 18 oktober 2004, 
gewezen bij verstek, werd M. H. vrijgesproken voor het feit van de telastlegging 
B en tot straf veroordeeld voor het feit van de telastlegging A.2, beslissing waar-
tegen geen hoger beroep werd ingesteld door het openbaar ministerie.

4. M. H. had er geen belang bij verzet aan te tekenen tegen zijn vrijspraak voor 
de telastlegging B. Het door hem op 2 december 2004 gedane verzet was dan 
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ook uitsluitend ontvankelijk in zoverre het gericht was tegen zijn veroordeling 
voor het feit van de telastlegging A.2.

Door het ontvankelijk verklaren van het verzet wordt het verstekvonnis als niet 
bestaande beschouwd, met uitzondering van de gedeelten van het verstekvonnis 
die niet het voorwerp van het verzet zijn zoals de vrijspraak voor een telastleg-
ging. Zijn vrijspraak voor het feit van de telastlegging B bleef dan ook definitief 
verworven.

De Correctionele Rechtbank te Brussel, recht doende op het verzet van M. H., 
had bijgevolg geen rechtsmacht om opnieuw te oordelen over de telastlegging B. 
Zij stelde dan ook vast dat de vrijspraak voor de telastlegging B definitief ver-
worven bleef.

5. Ingevolge het hoger beroep van het openbaar ministerie en M. H. tegen het 
vonnis op verzet kon uitsluitend het feit van de telastlegging A.2 onderworpen 
worden aan het oordeel van de appelrechters.

Het feit van de telastlegging A.2 kon niet meer samenhangend zijn met het feit 
van de telastlegging B, ook al betrof dit een misdaad die aanvankelijk op onjuiste 
wijze naar  de correctionele rechtbank was verwezen. Het Hof van Beroep te 
Brussel verklaart zich dan ook ten onrechte onbevoegd. 

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied,
Vernietigt het arrest van 8 november 2006 van het Hof van Beroep te Brussel, 

correctionele kamer.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, an-

ders samengesteld.

12 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal.

Nr. 322

2° KAMER - 13 juni 2007

VERWIJZING NA CASSATIE — STRAFZAKEN - CASSATIE - VERWIJZING - GEVOLG

De vernietiging, zonder voorbehoud, van een beslissing, herstelt de partijen in de toestand  
waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd vernietigd, zonder dat de 
eiser, die door de cassatie alle gevolgen heeft verkregen die dat rechtsmiddel kon doen 
ontstaan,  zich  nog  kan  beroepen  op  enig  oordeel  op  grond  waarvan  de  rechter  de  
vernietigde beslissing heeft gewezen1. (Art. 427, Sv.)

1 Cass.,  7  jan.  1987,  AR  5157,  AC.,  1986-1987,  nr  265;  R.  DECLERCQ,  Cassation  en  matière 
répressive, Brussel, Bruylant, 2006, p. 643, nr 1174
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(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 maart 2007 op verwijzing 

gewezen door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling, 
ten gevolge van een arrest van 16 november 2005 van het Hof.

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

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 22 maart 2002 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel de eiser en een andere inverdenkinggestelde naar de 
correctionele rechtbank van hetzelfde rechtscollege verwezen wegens valsheid in 
geschriften, gebruik van valse stukken en lasterlijke aangiften.

De eiser en de andere inverdenkinggestelde hebben tegen deze beschikking 
hoger beroep ingesteld.

De hogere beroepen werden bij arrest van 5 maart 2003 van het Hof van Be-
roep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, niet ontvankelijk verklaard.

Het Hof heeft het voormelde arrest op 8 oktober 2003 vernietigd en de zaak 
naar het Hof van Beroep te Bergen verwezen.

Bij arrest van 15 april 2005 heeft de kamer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Bergen de beide beroepen ontvankelijk verklaard, de beroe-
pen beschikking nietig verklaard, verklaard dat de strafvordering ontvankelijk en 
het onderzoek volledig is, de eiser, met aanneming van verzachtende omstandig-
heden, naar de Correctionele Rechtbank te Brussel verwezen, en verklaard dat er 
geen grond is om de tweede inverdenkinggestelde te vervolgen.

In zoverre het voormelde arrest in zake van de eiser en op diens cassatieberoep 
uitspraak deed, werd het door het Hof op 16 november 2005 vernietigd en werd 
de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik verwezen.

Het bestreden arrest dat door dat hof van beroep is gewezen, verklaart het ho-
ger beroep van de eiser niet ontvankelijk.

III. BESLISSING VAN HET HOF
1. De eiser verwijt het arrest dat het de aanhangigmaking van de zaak bij het 

hof van beroep miskent dat uitspraak doet op verwijzing na cassatie.
Volgens het middel was het Hof van Beroep te Luik niet bevoegd om het ho-

ger beroep niet ontvankelijk te verklaren vermits het Hof van Beroep te Bergen 
het ontvankelijk had verklaard met een beslissing die door het cassatieberoep van 
de eiser, bij gebrek aan belang, niet in vraag kan worden gesteld.

2. Aangezien de voorwaarden voor de ontvankelijkheid van het cassatieberoep, 



1332 HOF VAN CASSATIE 13.6.07 - Nr. 322 

in deze materie, conform zijn aan deze van het hoger beroep, moet het Hof het 
middel onderzoeken dat, door deze laatste te betwisten, een uitwerking heeft op 
de eerste.

3. De vernietiging, zonder voorbehoud, van een beslissing, herstelt de partijen 
in de toestand waarin zij zich bevonden voor de rechter wiens beslissing werd 
vernietigd, zonder dat de eiser, die door de cassatie alle gevolgen heeft verkregen 
die dat rechtsmiddel kon doen ontstaan, zich nog kan beroepen op enig voordeel 
op grond waarvan de rechter de vernietigde beslissing heeft gewezen.

De beslissing om het hoger beroep van de eiser, inverdenkinggestelde, tegen 
de beschikking tot verwijzing ontvankelijk te verklaren, berokkende hem geen 
nadeel. Zijn cassatieberoep daartegen is bijgevolg niet ontvankelijk. Deze beslis-
sing had een andere partij alleen nadeel kunnen berokkenen indien het bestreden 
dictum, te dezen de verwijzing naar de correctionele rechtbank, vernietigd was 
geworden.

De beslissing om het hoger beroep ontvankelijk te verklaren is dus, t.a.v. de 
omvang van de vernietiging, geen afzonderlijk dictum van de beslissing waarbij 
de beschikking nietig wordt verklaard en de inverdenkinggestelde naar het von-
nisgerecht wordt verwezen.

4. Door het arrest van het Hof van Beroep te Bergen te vernietigen "in zoverre 
het [uitspraak deed] in zake van de eiser", heeft het Hof alleen de beslissing tot 
buitenvervolgingstelling  ten  gunste  van  een  andere  inverdenkinggestelde  die 
geen partij was in het cassatiegeding, aan de aldus uitgesproken nietigverklaring 
onttrokken.

De vernietiging werd bijgevolg, ten aanzien van de eiser, zonder voorbehoud 
uitgesproken.

Bijgevolg was de rechter op verwijzing, in strijd met wat het middel aanvoert, 
bevoegd om over het geschil dat het voorwerp is van het voormelde niet afzon-
derlijke dictum, uitspraak te doen.

5. Krachtens artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, kan 
een inverdenkinggestelde alleen onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen een 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat uitspraak doet over het hoger 
beroep tegen de beschikking tot verwijzing, op voorwaarde dat hij tegen deze be-
schikking hoger beroep heeft kunnen instellen.

Uit de stukken van de rechtspleging blijkt niet dat de eiser voor het Hof van 
Beroep te Luik de formele geldigheid van de beroepen beschikking heeft betwist.

6. Zoals het arrest vermeldt en ook kon vermelden, zonder dat het daarbij de 
artikelen 426 en 427 van het  Wetboek van Strafvordering schendt,  maakt het 
voorwerp van eisers hoger beroep geen deel uit van de gevallen waarin de wet de 
inverdenkinggestelde toestaat dat rechtsmiddel aan te wenden.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
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Veroordeelt de eiser in de kosten.

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter  – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Wouters.

Nr. 323

2° KAMER - 13 juni 2007

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VERVALSING VAN DE 
CHASSISNUMMERS VAN EEN MOTORRIJTUIG - BEGRIP

De verandering van de nummers die op het chassis van een motorrijtuig zijn aangebracht  
met het oog op de identificatie ervan kan de aanwijzing zijn van valsheid in geschriften of  
van het gebruik hiervan in authentieke en openbare, handels- of bankgeschriften of in  
privé-geschriften,  strafbaar gesteld bij  de artikelen 193 tot  197 van het Strafwetboek,  
doch is op zichzelf geen feit dat bij deze wettelijke bepalingen strafbaar is gesteld 1. (Artt. 
193 tot 197, Sw.)

(DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN in zake L. en P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0589.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit 

arrest is gehecht, verzoekt de eiser tot regeling van rechtsgebied ingevolge :
- een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Charleroi, gewezen op 7 februari 2002,
- een arrest van het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, gewezen 

op 12 februari 2007. 
Raadsheer Jocelyne Bodson heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
De voormelde beschikking heeft de beklaagden P. L. en F. P. naar de Correcti-

onele Rechtbank te  Charleroi  verwezen wegens verschillende telastleggingen, 
met name de eerste, wegens het namaken, met bedrieglijk opzet of met het oog-
merk om te schaden, van het zegel, de stempel of het merk, ofwel van een wille-
keurige overheid, ofwel van een private bankinstelling, ofwel van een privé-per-
soon, in het onderhavige geval (telastlegging IV):

A. herhaaldelijk tussen 1 januari 1995 en 19 juni 1995,
1) het chassisnummer WBABE51040EK54598 van een BMW 318 IS,
2) het chassisnummer WDB1290611F061741 van een Mercedes 300 SL,

1 Zie Cass., 16 okt. 1973, AC, 1974, p. 192.
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en, met hetzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, 
gebruik te hebben gemaakt van de voormelde nagemaakte zegels, stempels of 
merken, in de wetenschap dat ze nagemaakt waren.

B. op niet nader bepaalde data tussen 22 maart 1995 en 19 juni 1995, het chas-
sisnummer WDB1290661F045483 van een Mercedes 500 SL, en met hetzelfde 
bedrieglijk opzet of met hetzelfde oogmerk om te schaden, gebruik te hebben ge-
maakt van de voormelde nagemaakte zegels, stempels of merken, in de weten-
schap dat ze nagemaakt waren. 

Bij arrest van 12 februari 2007 heeft het hof van beroep zich onbevoegd ver-
klaard om kennis te nemen van de feiten die P. L. worden ten laste gelegd op 
grond dat deze, gesteld dat ze bewezen zijn, valsheid in geschriften en gebruik 
van valse stukken zouden opleveren, dat op de aldus omschreven feiten door de 
artikelen 193, 196, 213 en 214 van het Strafwetboek criminele straffen zijn ge-
steld en zij door de raadkamer niet werden gecorrectionaliseerd, dat aangezien de 
feiten van de andere telastleggingen daarmee samenhangend zijn, de correctione-
le rechtbank onbevoegd was om van het geheel van de feiten van de zaak kennis 
te nemen.

Tegen de beschikking van de raadkamer staat alsnog geen rechtsmiddel open 
en het arrest van het hof van beroep is in kracht van gewijsde gegaan.

Uit  de  tegenstrijdigheid  tussen  deze  beslissingen  ontstaat  een  geschil  van 
rechtsmacht dat  de procesgang belemmert,  zodat  er  reden is  tot  regeling van 
rechtsgebied.

De verandering van de nummers die op het chassis van een motorrijtuig zijn 
aangebracht met het oog op de identificatie ervan kan de aanwijzing zijn van 
valsheid in geschriften of van het gebruik hiervan in authentieke en openbare, 
handels- of bankgeschriften, strafbaar gesteld bij de artikelen 193 tot 197 van het 
Strafwetboek, doch is op zichzelf geen feit dat bij deze wettelijke bepalingen 
strafbaar is gesteld.

In de veronderstelling dat de feiten bewezen zijn, kunnen deze worden gestraft 
met de correctionele straffen die in de artikelen 184, 213 en 214 van het voor-
melde Wetboek zijn bepaald.

De beslissing waarbij het Hof van Beroep te Bergen zich onbevoegd heeft ver-
klaard is bijgevolg niet naar recht verantwoord.

Dictum
Het Hof,
Beslissende tot regeling van rechtsgebied.
Vernietigt het arrest dat op 12 februari 2007 door het Hof van Beroep te Ber-

gen is gewezen.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-

nietigde arrest.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Bergen, correctionele kamer, an-

ders samengesteld.

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
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ver: mevr. Bodson – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 324

2° KAMER - 13 juni 2007

1º HERHALING - MISDRIJVEN INZAKE VERDOVENDE MIDDELEN - BIJZONDERE HERHALING - 
VOORWAARDEN - TERMIJNEN - AANVANG - EERDERE VEROORDELING UITGESPROKEN IN HET 
BUITENLAND

2º GENEESKUNDE — GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) - MISDRIJVEN INZAKE VERDOVENDE MIDDELEN - BIJZONDERE HERHALING - 
VOORWAARDEN - TERMIJNEN - AANVANG - EERDERE VEROORDELING UITGESPROKEN IN HET 
BUITENLAND

1º  en  2°  De  termijn  voor  herhaling  na  een  veroordeling  wegens  overtreding  van  de 
Drugwet, begint te lopen vanaf de dag waarop de veroordeling die als grondslag voor de 
herhaling  dient,  in  kracht  van gewijsde is  gegaan,  zelfs  al  is  de  veroordeling  in  het  
buitenland uitgesproken. (Art. 5, Drugwet; Art. 36, §2, a) iii, Enkelvoudig Verdrag inzake 
verdovende middelen, opgemaakt te New York op 30 maart 1961 en goedgekeurd bij de 
wet van 20 aug. 1969.)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0608.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 6 april 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert drie middelen aan in twee memories waarvan een voor eenslui-

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

op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Tweede onderdeel :
Krachtens artikel 5 van de Wet van 24 februari 1921 betreffende met name het 

verhandelen van verdovende middelen en psychotrope stoffen, kunnen in geval 
van herhaling binnen vijf jaar na een veroordeling wegens overtreding van deze 
wet of van de besluiten ter uitvoering ervan, de correctionele straffen worden 
verdubbeld en de criminele straffen worden verzwaard overeenkomstig artikel 54 
van het Strafwetboek.

Die  termijn  begint  te  lopen  vanaf  de  dag  waarop  de  veroordeling,  die  als 
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grondslag voor de herhaling dient, in kracht van gewijsde is gegaan.
De tweede paragraaf, a) iii, van artikel 36 van het Enkelvoudig Verdrag inzake 

verdovende middelen en van de bijlagen, opgemaakt te New York op 30 maart 
1961, goedgekeurd bij wet van 20 augustus 1969, bepaalt dat met inachtneming 
van de beperkingen van een Partij, opgelegd door haar grondwet, haar rechtsstel-
sel en nationale wetgeving, buitenlandse veroordelingen voor de in de eerste pa-
ragraaf van dat artikel bedoelde strafbare feiten mede in aanmerking worden ge-
nomen bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van recidive.

Het bestreden arrest veroordeelt de eiser tot een enkele straf wegens bezit van 
een oorlogswapen (telastlegging F) en wegens twee overtredingen van de voor-
melde wet van 24 februari 1921 en zijn uitvoeringsbesluiten (telastleggingen B 
en C),  met de omstandigheid dat deze laatste twee overtredingen werden ge-
pleegd "binnen de termijn van vijf jaar nadat de veroordeling die op 13 mei 1993 
door [...] het Hof van Beroep te Chambéry (Frankrijk) is uitgesproken, wegens 
strafbare feiten wat betreft  de slaapmiddelen, verdovende middelen of andere 
psychotrope stoffen die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen en waarvan de 
lijst door de Koning wordt vastgesteld, in kracht van gewijsde is gegaan". Het ar-
rest beslist evenwel dat de "incriminatieperiode voor de telastleggingen B en C 
pas met zekerheid op 1 januari 1999 begon".

Om de straf die zij de eiser opleggen i.e. een gevangenisstraf van vijf jaar, een 
geldboete van 1000 euro en de verbeurdverklaring van verschillende geldbedra-
gen, met redenen te omkleden, verwijzen de appelrechters naar de omstandigheid 
van herhaling die hierboven is gepreciseerd.

Uit het eensluidend verklaard afschrift van het arrest van het Hof van Beroep 
te Chambéry volgt dat dit op 26 juli 1993 in kracht van gewijsde is gegaan, door 
het arrest van het Hof van Cassatie dat die dag het cassatieberoep tegen deze be-
slissing heeft verworpen.

Op 1 januari 1999 waren sinds die dag meer dan vijf jaar verstreken. De appel-
rechters verantwoorden bijgevolg de straf die aan de eiser is opgelegd niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Er is geen grond om de overige onderdelen van het eerste middel en evenmin 

het tweede en derde middel te onderzoeken die niet tot ruimere cassatie kunnen 
leiden.

De onwettigheid tast het geheel van de straffen en de bijdrage aan het Bijzon-
der fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden aan, maar er is 
geen reden om de vernietiging uit te breiden tot de schuldigverklaring vermits er 
vernietigd werd om een reden die geen verband houdt met deze welke die beslis-
sing verantwoorden. 

Ambtshalve toezicht
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. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke 



Nr. 324 - 13.6.07 HOF VAN CASSATIE 1337 

aanhouding:
De vernietiging van de beslissing waarbij de eiser tot een straf wordt veroor-

deeld heeft de nietigverklaring tot gevolg van het bevel tot onmiddellijke aan-
houding.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de aan de ei-

ser opgelegde straffen en over de bijdrage aan het Bijzonder fonds tot hulp aan 
slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten van het cassatieberoep en laat de 

andere helft ten laste van de Staat.
Verwerpt de aldus beperkte zaak aan het Hof van Beroep te Bergen. 

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Mahieu.

Nr. 325

2° KAMER - 13 juni 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFFEN VAN VRIJHEIDSBEROVING 
VAN MEER DAN DRIE JAAR - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERWERPING VAN HET 
VOORSTEL - MOTIVERING - RISICO VAN HET PLEGEN VAN NIEUWE STRAFBARE FEITEN - 
VOORWAARDE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFFEN VAN VRIJHEIDSBEROVING 
VAN MEER DAN DRIE JAAR - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - VERWERPING VAN HET 
VOORSTEL - MOTIVERING - RISICO VAN HET PLEGEN VAN NIEUWE STRAFBARE FEITEN - 
VOORWAARDE

1º en 2° Om regelmatig met redenen te zijn omkleed moet het vonnis dat het voorstel tot  
voorlopige invrijheidstelling van iemand die tot vrijheidsstraffen van meer dan drie jaar is  
veroordeeld  verwerpt  wegens  het  bestaan  van  tegenaanwijzingen  in  hoofde  van  de 
veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten, 
uitdrukkelijk vaststellen dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten  
gaat1. (Art. 47, §1, 2°, Wet Strafuitvoering)

1 Het openbaar ministerie heeft tot de verwerping van het cassatieberoep geconcludeerd. Het heeft 
geoordeeld dat het bestreden vonnis, door bovendien te vermelden dat de rechtbank "over geen enkel 
gegeven beschikt  betreffende de opvangmogelijkheden bij  de ouders,  noch over  de ernst  van de 
trouwplannen en zelfs niet over de wijze waarop de gerechtelijke verloven verlopen en welk beeld de 
verschillende actoren daarvan hebben die bij de sociale reclassering betrokken zijn", van de eiser en 
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(H.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0704.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 mei 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het ambtshalve middel dat de schending aanvoert van artikel 47, §1, 2°, 

van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroor-
deelden:

Uit deze bepaling volgt dat het voorstel tot voorlopige invrijheidstelling alleen 
kan worden verworpen wegens het bestaan van contra-indicaties in hoofde van 
de veroordeelde met betrekking tot het risico van het plegen van nieuwe strafba-
re feiten, voor zover deze contra-indicaties doen vrezen dat de veroordeelde ern-
stige strafbare feiten zou plegen.

Het vonnis verwerpt het voorstel tot voorwaardelijke invrijheidstelling alleen 
op grond dat de rechtbank contra-indicaties heeft vastgesteld met betrekking tot 
het risico van het plegen van nieuwe strafbare feiten, zonder dat het met een re-
den opgeeft dat het om een risico van het plegen van ernstige strafbare feiten 
gaat.

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

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

steld.

13 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Andersluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 326

1° KAMER - 14 juni 2007

dat de rechtbank "geen plan kan goedkeuren dat zich beperkt tot een belofte om werk te zoeken, 
rekening houdende met de persoonlijkheid van de (eiser) en de drugsproblematiek ...", eveneens het 
bestaan van een tegenaanwijzing vaststelde met betrekking tot de afwezigheid van vooruitzichten op 
sociale reclassering van de eiser, zoals bepaald bij artikel 47, §1, 1°, van de Wet van 17 mei 2006.
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1º HUUR VAN DIENSTEN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VENNOOTSCHAP - VEREFFENING - 
OPDRACHTGEVER - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMERS - VOORWAARDE

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
GOEDEREN - AANNEMINGSOVEREENKOMST - VENNOOTSCHAP - VEREFFENING - OPDRACHTGEVER - 
RECHTSTREEKSE VORDERING VAN DE ONDERAANNEMERS – VOORWAARDE

1º en 2° De vereffening van de bouwondernemingsvennootschap belet vanaf dat ogenblik  
dat een onderaannemer de in artikel 1798 B.W. bedoelde rechtstreekse vordering tegen 
de opdrachtgever instelt1. (Art. 1798, B.W.; Art. 8, Hypotheekwet)

(CAVENAILLE  e.a. q.q. Faillissement En.Ge.Bat  n.v. T. STAD LUIK e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0382.F – C.05.0387.F – C.05.0528.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen de arresten, op 30 juni 2003, 9 februari 

2004 en 13 juni 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
A. Cassatieberoep A.R. C.05.0382.F
De eisers voeren in hun memorie drie middelen aan waarvan het eerste als 

volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek;
- het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers zonder wettige reden 

van voorrang gelijk worden behandeld in een toestand van samenloop, dat is neergelegd 
in de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 16, 23, 25, 26 en 99 
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 en 184 van de bij koninklijk besluit van 30 
november 1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zoals het in deze 
zaak van toepassing was, thans vervangen bij artikel 190, §1, van het Wetboek van ven-
nootschappen dat het voorwerp uitmaakt van de wet van 7 mei 1999 en, voor zoveel als 
nodig, elk van de bepalingen ervan;

- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het eerste bestreden arrest van 30 juni 2003 stelt eerst vast dat de vennootschap En.-

Ge.Bat op 13 juli 1998 in vrijwillige vereffening is gegaan en op 26 januari 1999 failliet 
verklaard is door de Rechtbank van Koophandel te Luik, en verklaart vervolgens de recht-
streekse vorderingen van alle onderaannemers gegrond. Het "zegt voor recht dat de recht-
streekse  vorderingen  van  de  onderaannemers  voorrang  hebben  op  de  pandhoudende 
schuldeisers, namelijk de Bank Brussel-Lambert en de K.B.C.Bank, betreffende alle op-
drachten die in het kader van dit geschil (onder meer) door de Belgische Staat toegewezen 
zijn aan de naamloze vennootschap En.Ge.Bat", dat de rechten van de onderaannemers in 
deze zaak beperkt zijn tot de bedragen die [de] drie opdrachtgevers verschuldigd zijn aan 

1 Zie Cass., 27 mei 2004, AR C.02.0435.N, nr 288 en Cass., 23 sept. 2004, AR C.02.0469.F, nr 429.



1340 HOF VAN CASSATIE 14.6.07 - Nr. 326 

de naamloze vennootschap En.Ge.Bat voor de opdrachten waaraan die onderaannemers 
hebben meegewerkt, dat de schuldvorderingen van de onderaannemers de hoofdsom, de 
overeengekomen vermeerderingen -  voor  diegenen die  daarop bij  conclusie  aanspraak 
hebben gemaakt - en de kosten omvatten en, ingeval de bedragen waarover de Belgische 
Staat  beschikt  ontoereikend zijn om alle bij  de opdrachten betrokken onderaannemers 
schadeloos te stellen, er een verdeling naar evenredigheid zal moeten gebeuren, opdracht 
per opdracht. Het verleent de Belgische Staat akte van de bedragen waarover hij thans be-
schikt, zegt voor recht dat laatstgenoemde de moratoire interest verschuldigd is die het 
voor de verschillende bedragen preciseert en beveelt de heropening van het debat om van 
de onderaannemers, van de Belgische Staat en van de curatele afrekeningen en preciserin-
gen te verkrijgen. Die beschikkingen zijn genomen op grond van alle redenen die geacht 
worden hier integraal te zijn weergegeven, inzonderheid die welke vermeld staan onder de 
titel "Toepassing van artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek":

"Dat de K.B.C. van oordeel is dat de op artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek geba-
seerde vordering niet kan worden ingesteld na het faillissement van de hoofdaannemer en 
dat zij niet kan worden ingesteld aan de hand van een gewone brief maar noodzakelijker-
wijs via een vordering in rechte;

Dat de wet van 19 februari 1990, door artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek te wij-
zigen, de onderaannemer voortaan uitdrukkelijk het recht verleent om een rechtstreekse 
vordering in te stellen tegen de opdrachtgever en hem tegelijk een nieuw en algemeen 
voorrecht verleent ten laste van de schuldvordering van de hoofdaannemer jegens de op-
drachtgever (...);

'Dat  de wetgever,  door  de onderaannemers als  schuldeisers  buiten de boedel  te be-
schouwen en door hen ook het voordeel van de rechtstreekse vordering te gunnen, gewild 
heeft dat de onderaannemers baat konden hebben bij een dergelijke vordering, zelfs in ge-
val van faillissement waartegen zij, aldus de vaststelling van de wetgever, vaak machte-
loos stonden (...); dat het, in de geest van de stellers, erop aan kwam op te treden tegen het 
toegenomen aantal faillissementen van aannemers en, meer bepaald, tegen de gevolgen 
daarvan voor de onderaannemers die jegens de gefailleerde nog onbetaalde schuldvorde-
ringen hadden en geen enkele solvabele schuldenaar meer hadden' (...);

Dat bijgevolg alle rechtsvorderingen en vrijwillig ingestelde tussenkomsten na het von-
nis tot faillietverklaring van En.Ge.Bat in aanmerking moeten worden genomen".

Het tweede bestreden arrest van 9 februari 2004 beveelt de v.z.w. D.I.C. en de Belgi-
sche Staat een verdelingsstaat op te maken van alle bedragen die als verschuldigd zijn er-
kend tussen alle opdrachtgevers die aan de litigieuze opdrachten hebben meegewerkt, be-
halve die van wie de rechtsvordering niet-gegrond werd verklaard, en, in afwachting, de 
Belgische Staat toestaat zich te bevrijden van het bedrag dat beschikbaar wordt volgens de 
afrekening bij de Deposito- en Consignatiekas, terwijl het derde arrest van 13 juni 2005 
beveelt, onder meer, dat van het door de Belgische Staat in consignatie gegeven bedrag, 
ten voordele van de elfde tot vijfendertigste verweerder, de in het dictum aangewezen be-
dragen worden afgetrokken en de uitspraak aanhoudt over de rechtsvordering van de zes-
endertigste verweerder wiens dossier nog niet in staat van wijzen is, alsook voor de aan-
neming 73 A 187 die door de Belgische Staat is opgedragen en voor de verdeling van het 
saldo, zulks op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergeven.

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onderaan-

nemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanne-
ming zijn uitgevoerd, tegen de opdrachtgever een rechtstreekse vordering hebben ten be-
lope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvor-
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dering wordt ingesteld.
Luidens de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de 

goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor de schuldeisers, en 
de prijs ervan wordt onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er 
tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan, zijnde de voorrechten en hy-
potheken.  Krachtens artikel 184 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennoot-
schappen betalen de vereffenaars, onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldei-
sers, alle schulden van de vennootschap naar evenredigheid.

De dag waarop een vennootschap in vereffening wordt gesteld, worden de wederzijdse 
rechten van de schuldeisers wier schuldvordering is ontstaan vóór de vereffening op on-
herroepelijke wijze vastgelegd; vanaf dat ogenblik staat genoemd beginsel eraan in de 
weg dat  een onderaannemer de in  artikel  1798 van het  Burgerlijk  Wetboek bedoelde 
rechtstreekse vordering instelt.

Het arrest van 30 juni 2003 dat alle rechtstreekse vorderingen van alle onderaannemers 
ontvankelijk verklaart zonder na te gaan welke onderaannemers hun vordering hebben in-
gesteld vóór 13 juli 1998, de datum waarop de vennootschap in vereffening is gesteld, 
schendt bijgevolg artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 
miskent het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers zonder wettige re-
den van voorrang gelijk worden behandeld in een toestand van samenloop, waarvan de ar-
tikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 184 van de gecoördi-
neerde wetten op de handelsvennootschappen toepassingen zijn, alsook die bepalingen.

Bijgevolg lijden de drie bestreden arresten, in zoverre ze uitspraak doen over de ge-
grondheid van alle rechtstreekse vorderingen, aan dezelfde onwettigheid.

Althans, in zoverre elk van de bestreden arresten niet de datum opgeeft waarop elke on-
deraannemer zijn directe vordering heeft ingesteld, stellen ze het Hof niet in staat de wet-
tigheid van hun beslissing te toetsen m.b.t. de ontvankelijkheid van de rechtstreekse vor-
dering van die onderaannemers, en bijgevolg, m.b.t. de regeling van hun rechten jegens de 
opdrachtgevers op grond van die rechtstreekse vordering. Ze schenden bijgevolg artikel 
149 van de Grondwet.

Tweede onderdeel
In haar appelconclusie kwam de naamloze vennootschap K.B.C.Bank tot de slotsom dat 

de na het faillissement van de vennootschap En.Ge.Bat. ingestelde rechtsvorderingen niet 
gegrond waren.

Artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat onderaan-
nemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanne-
ming zijn uitgevoerd, tegen de opdrachtgever een rechtstreekse vordering hebben ten be-
lope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvor-
dering wordt ingesteld.

Luidens de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de 
goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en 
wordt de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van hun vordering verdeeld, tenzij er 
tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan, namelijk voorrechten en hy-
potheken.

Krachtens artikel 16 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 verliest de gefail-
leerde, te rekenen van de dag van het vonnis van faillietverklaring van rechtswege het be-
heer over al zijn goederen, zelfs over de goederen die hij mocht verkrijgen terwijl hij zich 
in staat van faillissement bevindt. Alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de 
gefailleerde en alle betalingen aan de gefailleerde gedaan vanaf de dag van het vonnis, 
kunnen niet aan de boedel worden tegengeworpen en het gelijkheidsbeginsel, dat ook in-
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zake faillissement is neergelegd in de artikelen 23, 25, 26 en 99 van die wet, is van toe-
passing.

De faillietverklaring heeft tot gevolg dat de schuldvordering van de failliete aannemer 
op de opdrachtgever onbeschikbaar wordt, zodat, vanaf de dag van het vonnis van failliet-
verklaring, de in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vorde-
ring niet meer kan worden ingesteld.

Door te beslissen dat alle rechtstreekse vorderingen die ingesteld zijn na het vonnis van 
faillietverklaring van de vennootschap En.Ge.Bat ontvankelijk zijn, schendt het eerste be-
streden arrest artikel 1798, inzonderheid eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en mis-
kent het het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de schuldeisers zonder wettige re-
den van voorrang gelijk worden behandeld in een toestand van samenloop, en schendt het 
tevens de artikelen 7, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 16, 23, 25, 
26 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, die toepassingen ervan zijn.

Bijgevolg lijden de drie bestreden arresten, in zoverre ze uitspraak doen over de ge-
grondheid van alle rechtstreekse vorderingen, aan dezelfde onwettigheid.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De cassatieberoepen zijn tegen dezelfde arresten gericht. Er bestaat dus grond 

tot voeging.
A. Cassatieberoep A.R. C.05.0382.F:
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek hebben onderaannemers 

gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanne-
ming zijn uitgevoerd, tegen de opdrachtgever een rechtstreekse vordering ten be-
lope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun 
rechtsvordering wordt ingesteld. 

Luidens artikel 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 strekken de 
goederen van de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuld-
eisers, en wordt de prijs ervan onder hen naar evenredigheid van hun vordering 
verdeeld, tenzij er tussen de schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.

Zodra een vennootschap in vereffening is gesteld, worden de wederzijdse rech-
ten van de schuldeisers uit wie de schuldvordering is ontstaan vóór de vereffe-
ning, op onherroepelijke wijze vastgelegd.

Vanaf dat ogenblik staat genoemd beginsel eraan in de weg dat een onderaan-
nemer de in artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtstreekse vor-
dering instelt.

Het bestreden arrest van 30 juni 2003 stelt vast dat de vennootschap En.Ge.Bat 
waarvan de eisers de curatoren zijn, "verscheidene openbare werken toegewezen 
kreeg", dat "zij, om ze uit te voeren een beroep heeft gedaan op talrijke onder-
aannemers", dat laatstgenoemde "het voorrecht van artikel 1798 van het Burger-
lijk Wetboek" aanvoeren en dat de vennootschap En.Ge.Bat "in vrijwillige veref-
fening werd gesteld op 13 juli 1998".
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Dat arrest dat de rechtstreekse vorderingen van de onderaannemers ontvanke-
lijk verklaart zonder na te gaan of hun vorderingen werden ingesteld vóór de da-
tum waarop de vennootschap in vereffening is gesteld, verantwoordt zijn beslis-
sing niet naar recht.

In zoverre is het onderdeel gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de ontvankelijkheid van de rechtstreek-

se vorderingen van de onderaannemers wordt uitgebreid naar de beslissingen, die 
het gevolg ervan zijn, dat de rechtstreekse vorderingen van de onderaannemers 
voorrang hebben op de pandhoudende schuldeisers, dat de rechten van de onder-
aannemers beperkt zijn tot de opdrachten waaraan zij hebben meegewerkt, dat 
hun schuldvorderingen uitgebreid moeten worden tot de hoofdsom, overeenge-
komen vermeerderingen en kosten, en dat wanneer de bedragen waarover de op-
drachtgevers beschikken ontoereikend zijn, er een verdeling naar evenredigheid, 
opdracht per opdracht, zal plaatsvinden.

Door die vernietiging worden bovendien de arresten van 9 februari 2004 en 13 
juni 2005, die het gevolg ervan zijn, tenietgedaan.

(...)
Dictum
Het Hof,
Voegt de cassatieberoepen A.R. C.05.0382.F, C.05.0387.F, C.05.0528.F.
Vernietigt het bestreden arrest van 30 juni 2003 in zoverre het beslist dat de 

rechtstreekse  vorderingen  van  alle  onderaannemers  ontvankelijk  zijn,  dat  de 
rechtstreekse vorderingen van de onderaannemers voorrang hebben op de pand-
houdende schuldeisers, dat de rechten van de onderaannemers beperkt zijn tot de 
opdrachten  waaraan  zij  hebben  meegewerkt,  dat  hun  schuldvorderingen  de 
hoofdsom, de overeengekomen vermeerderingen en de kosten omvatten en dat 
ingeval de bedragen waarover de opdrachtgevers beschikken ontoereikend zijn 
om alle bij de opdrachten betrokken onderaannemers schadeloos te stellen, er 
een verdeling naar evenredigheid zal moeten gebeuren, opdracht per opdracht, en 
het uitspraak doet over de kosten.

Doet de arresten van 9 februari 2004 en van 13 juni 2005 teniet.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest van 30 juni 2003 en van de tenietgedane arresten van 
9 februari 2004 en van 13 juni 2005.

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

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

14 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter  – Verslag-
gever:  mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Oosterbosch, Nelissen Grade en Simont.
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Nr. 327

1° KAMER - 14 juni 2007

1º EUROPESE UNIE — VERDRAGSBEPALINGEN — GRONDSLAGEN - 
VRIJHEID VAN VESTIGING - BEPERKING - VERBOD - MINIMUMMAATSTAVEN VAN HEFFING ENKEL VAN 
TOEPASSING OP NIET-VERBLIJFHOUDERS

2º INKOMSTENBELASTINGEN — NIET-VERBLIJFHOUDERS - EUROPESE UNIE - 
VERDRAGSBEPALINGEN - GRONDEN - VRIJHEID VAN VESTIGING - BEPERKING - VERBOD - 
MINIMUMMAATSTAVEN VAN HEFFING ENKEL VAN TOEPASSING OP NIET-VERBLIJFHOUDERS

1 en 2° Artikel 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg aan de 
regeling van een Lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, §2, W.I.B. 1992 en  
uit artikel 182 van het K.B. W.I.B. 1992, die alleen voor niet-ingezeten belastingplichtigen 
voorziet  in  minimummaatstaven  van  heffing1.  (Art.  43,  voorheen  52,  E.G.-Verdrag,  
geconsolideerde  versie  van  2  okt.  1997;  Art.  342,  §2,  W.I.B.  1992;  Art.  182,  K.B.  
Uitvoering W.I.B. 1992)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. F.04.0045.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 16 juni 2004 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
Bij arrest van 7 oktober 2005 heeft het Hof een prejudiciële vraag gesteld aan 

het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Het heeft ze beantwoord 
bij een arrest van 22 maart 2007. 

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN 
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 24 van de Overeenkomst van 17 september 1970 tussen België en Luxemburg 

tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegen-
heden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Slotprotocol, 
goedgekeurd bij de wet van 14 december 1974;

- artikel 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en bijgevoeg-
de stukken, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in de versie ervan geconsoli-
deerd te Amsterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998 (ex 
artikel 52 van het Verdrag).

Aangevochten beslissingen 
Het bestreden arrest stelt eerst, in hoofdzaak, vast dat "(eiser), ook al woonde hij in 

Luxemburg, in Aarlen een pizzeria exploiteerde", dat eiser, voor het aanslagjaar 1992, "op 
forfaitaire grondslag werd belast, waarbij de administratie de toepassing van artikel 342, 

1 Cass., 7 okt. 2005, AR F.04.0045.F, nr 491.
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§2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 182 van het uitvoe-
ringsbesluit van die tekst in aanmerking had genomen, aangezien (eiser) in het buitenland 
woonde", en dat "(eisers) hoedanigheid van niet-verblijfhouder niet betwist kan worden",

Vervolgens beschikt het afwijzend op eisers voorziening tegen de beslissing van de ge-
westelijk directeur der belastingen die zijn bezwaar tegen de te zijnen name gevestigde 
aanslag in de belasting van niet-verblijfhouders voor het aanslagjaar 1992 had verworpen.

Het bestreden arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
"(Eiser) houdt staande (...) dat de regeling van de forfaitaire heffing strijdig is, zowel 

met de bepalingen van het dubbelbelastingovereenkomst tussen België en het Groother-
togdom Luxemburg, als met de bepalingen van het Verdrag van Rome betreffende de vrij-
heid van vestiging.

Noch het ene, noch het andere argument worden door (eiser) ernstig onderbouwd. Tot 
staving van zijn standpunt voert (eiser) een rechtspraak aan van het Hof van Justitie be-
treffende een probleem van overdracht van verliezen van een niet-verblijfhoudende belas-
tingplichtige (...) dat totaal niets met deze zaak te maken heeft. De rechtspraak heeft er al 
op gewezen dat het in een dubbelbelastingovereenkomst neergelegde gelijkheidsbeginsel 
niet belette dat de vestiging van een buitenlandse onderneming, om praktische redenen, 
anders belast wordt dan een Belgische onderneming (Brussel, 30 juni 1994, nr. 9452909, 
in zake Kuhnwaldt) en dat niets erop wees dat de forfaitaire berekening de toegang tot de 
Belgische markt zou bemoeilijken en de vrijheid van vestiging zou belemmeren. Artikel 7 
van de Belgisch-Luxemburgse Overeenkomst belet geenszins dat de forfaitaire heffing 
wordt aangewend (zie artikel 7, §4). In elk geval biedt artikel 342, eerste lid, van het Wet-
boek van de inkomstenbelastingen 1992 de buitenlandse onderneming de mogelijkheid 
zich te onttrekken aan de forfaitaire heffing door een regelmatige boekhouding te voeren".

Grieven
Eerste onderdeel 
(...)
Tweede onderdeel
I. Artikel 342, §1, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 staat 

de administratie toe om, bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd door de be-
langhebbenden, hetzij door haarzelf, de winst of baten van de belastingplichtige te bepa-
len "naar de normale winst of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en 
met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de omzet, van het 
aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de huurwaarde van in bedrijf geno-
men gronden, alsmede van alle andere nuttige inlichtingen". Luidens het tweede lid van 
dat artikel kan "de administratie te dien einde, in overleg met de betrokken beroepsgroe-
peringen, forfaitaire grondslagen van aanslag vaststellen".

De administratie kan de in artikel 342, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 bedoelde procedure van taxatie bij vergelijking toepassen op individuele onder-
nemingen, ongeacht of ze onderworpen zijn aan de personenbelasting of aan de belasting 
van de niet-verblijfhouders.

Toch mag, krachtens artikel 342, §2, van dat wetboek, m.b.t. de vreemde firma's die in 
België werkzaam zijn, de bij vergelijking vastgestelde belastbare grondslag niet lager zijn 
dan het bij koninklijk besluit bepaalde minimum van de winst. Artikel 182 van het uitvoe-
ringsbesluit van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals het van toepassing 
is op het aanslagjaar 1992, bepaalt de minimumwinst die belastbaar is ten name van bui-
tenlandse firma's die in België werkzaam zijn volgens de vergelijkingsprocedure, voor de 
horeca "op 100 BEF per 1.000 BEF omzet, met een minimum van 300.000 F per perso-
neelslid (gemiddeld aantal over het beschouwde jaar)" (§1, 3°) waarbij dat minimum niet 
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lager mag zijn dan 400.000 BEF (§2).
Op grond van dat artikel kan de belastbare winst van de buitenlandse firma's, die bij 

vergelijking belast worden, op een hoger bedrag worden bepaald dan dat van een Belgi-
sche verblijfhoudende onderneming die volgens dezelfde procedure, in dezelfde omstan-
digheden, wordt belast.

II. Krachtens artikel 24, §5, van de in de aanhef van het middel aangewezen Belgisch-
Luxemburgse dubbelbelastingovereenkomst is de "de belastingheffing van een vaste in-
richting die een onderneming van een overeenkomstsluitende Staat in de andere overeen-
komstsluitende Staat heeft in die andere Staat (evenwel) niet ongunstiger dan de belas-
tingheffing van ondernemingen van die andere Staat die dezelfde werkzaamheden uitoefe-
nen".

Die bepaling belet dat de artikelen 342, §2, van het Wetboek van de inkomstenbelastin-
gen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek, op een in het Groothertog-
dom Luxemburg verblijfhoudende natuurlijke persoon worden toegepast voor de bepaling 
bij vergelijking van de belastbare winst van de vaste inrichting waarover die niet-verblijf-
houder in België voor de uitoefening van een handelsactiviteit beschikt.

Bijgevolg schendt het bestreden arrest artikel 24, §5, van de in de aanhef van het mid-
del aangewezen Belgisch-Luxemburgse dubbelbelasting-overeenkomst, door te beslissen 
dat de belasting op niet-verblijfhouders met toepassing van de artikelen 342, §2, van het 
Wetboek van de inkomsten-belastingen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit van dat 
wetboek, op wettige wijze ten name van eiser, verblijfhouder van Luxemburg, werd vast-
gesteld.

III. Overigens waarborgt artikel 43 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Ge-
meenschap (ex artikel 52 van het Verdrag) de vrijheid van vestiging voor onderdanen van 
de Lidstaten op het grondgebied van andere Lidstaten van de Unie en verbiedt het elke be-
perking van die vrijheid. Die bepaling verbiedt België de belastingplichtigen- verblijfhou-
ders van een andere Lidstaat aan een zwaardere heffing te onderwerpen dan die waaraan 
de belastingplichtigen-verblijfhouders van die Lidstaat zijn onderworpen, aangezien die 
discriminatie de uitoefening van een onderneming in België door een verblijfhouder van 
die Lidstaat moeilijker zou maken dan voor de verblijfhouders van België.

Bijgevolg schendt het bestreden arrest bovendien artikel 43 van het in de aanhef van het 
middel aangewezen Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (ex artikel 52 
van het Verdrag) door te beslissen dat de litigieuze aanslag in de belasting van niet-ver-
blijfhouders op wettige wijze werd vastgesteld ten name van eiser, verblijfhouder van een 
andere Lidstaat van de Europese Gemeenschap, met toepassing van de artikelen 342, §2, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en 182 van het uitvoeringsbesluit van 
de dat Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling 
Tweede onderdeel 
Artikel 342, §1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt 

dat, bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, de in artikel 23, §1, 1° en 2°, ver-
melde winst of baten voor elke belastingplichtige bepaald worden naar de nor-
male winst of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen en met 
inachtneming, volgens het geval, van het aangewende kapitaal, van de omzet, 
van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, van de huurwaarde van 
in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige inlichtingen.

Volgens §2 van die bepaling, bepaalt de Koning met inachtneming van de in 
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§1, eerste lid, vermelde gegevens, het minimum van de winst, dat belastbaar is 
ten name van de firma's die in België werkzaam zijn. 

Artikel 182 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bepaalt de minimumwinst die 
belastbaar is ten name van buitenlandse firma's die in België werkzaam zijn; in 
de toepasselijke versie  ervan,  preciseert  het  dat  het  bedrag van de belastbare 
winst in geen geval lager mag zijn dan 400.000 BEF.

Het arrest stelt vast dat eiser in het Groothertogdom Luxemburg verblijft en in 
Aarlen een pizzeria  exploiteert  en  dat  de  Belgische  belastingadministratie  op 
hem de regeling heeft toegepast die uit de voornoemde bepalingen resulteert.

 Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de administra-
tie het minimum van 100 BEF per 1.000 BEF omzet heeft toegepast, met een mi-
nimum van 300.000 BEF per personeelslid.

Op de prejudiciële vraag die het Hof heeft gesteld in zijn arrest van 7 oktober 
2005, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschapen, bij een arrest 
c-383/05 van 22 maart 2007, voor recht gezegd: 

“Artikel 52 EG-Verdrag (thans, na wijziging, artikel 43 EG) staat in de weg 
aan de regeling van een lidstaat, zoals die welke voortvloeit uit artikel 342, §2, 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en uit artikel 182 van het 
Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen  1992,  die  alleen  voor  niet-ingezeten  belastingplichtigen 
voorziet in minimummaatstaven van heffing”.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat beslist dat de aanslag in de belasting 
van de niet-verblijfhouders op regelmatige wijze is vastgesteld ten name van de 
eiser, een verblijfhouder van een andere Lidstaat van de Europese Unie, met toe-
passing van de voornoemde wetsbepalingen, artikel 43 (ex 52) van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap schendt. 

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 Brussel.

14 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. Kirkpatrick en T'Kint.
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Nr. 328

1° KAMER - 14 juni 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — RECHTEN, TENUITVOERLEGGING EN 
VOORRECHTEN VAN DE SCHATKIST - TENUITVOERLEGGING - COÖPERATIEVE 
VENNOOTSCHAP MET ONBEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VENNOOT - BELASTINGSCHULDIGE - 
INVORDERING EN TENUITVOERLEGGING TE ZIJNEN LASTE

De vennoot  van een coöperatieve  vennootschap  met  onbeperkte  aansprakelijkheid  die 
persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting die vastgesteld is ten name van die  
vennootschap, is een belastingschuldige ten laste van wie de administratie de rechten 
kan  doen  gelden  die  de  wet  haar  verleent  met  het  oog  op  de  invordering  van  de 
belasting1 2. (Art. 352, tweede lid, Wetboek van vennootschappen; Art. 1200, B.W.)

(BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën T. K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0044.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 5 oktober 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 352, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen en 

141, inzonderheid §3, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935, ter vervanging van titel IX van boek I van het 
Wetboek van Koophandel (thans opgeheven en vervangen door het Wetboek van ven-
nootschappen);

- artikel 366 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992;
- de artikelen 133, inzonderheid eerste lid, 164 en 165 van het koninklijk besluit van 27 

augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Aangevochten beslissingen
Op de vordering van de verweerster tot opheffing van de derdenbeslagen die door de ei-

ser tegen haar zijn gelegd, ten verzoeke van de ontvanger der directe belastingen Brussel 
6 Vennootschappen, zijnde het vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag dat, overeenkomstig 
artikel 164 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbe-
lastingen 1992, op 21 januari 2002 ter kennis is gebracht, en het uitvoerend derdenbeslag 
dat betekend werd, overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, bij deur-
waardersexploot van 22 februari 2002 en aan de verweerster ter kennis werd gebracht op 
28 februari 2002, in handen van Fortis Bank, naamloze vennootschap, derde beslagene, 
voor de invordering van drie aanslagen in de vennootschapsbelasting die verschuldigd 

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.328.
2 Zie Cass., 16 sept. 2004, AR F.03.0063.F, nr 417.
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waren door  de vennootschap Ediz  Market,  coöperatieve vennootschap met onbeperkte 
aansprakelijkheid, waarvan de verweerster een vennoot was, voor de aanslagjaren 1996 
tot 1998 en op een vordering tot veroordeling van de eiser wegens tergende en roekeloze 
beslagen, doet het bestreden arrest recht op de vorderingen van de verweerster, beveelt het 
de opheffing van de beslagen en veroordeelt het daarbij de eiser tot betaling van schade-
vergoeding, zulks meer bepaald op de volgende gronden:

"1. De coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid Ediz Market werd 
ingekohierd voor de drie aanslagen in de vennootschapsbelasting waarvan de eiser de in-
vordering via gedwongen weg probeert te verkrijgen ten laste van de vennoten en meer in 
het bijzonder van (de verweerster).

Artikel 352, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen voorziet voor de coöpe-
ratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid in de volgende bewoordingen in 
een  hoofdelijke  aansprakelijkheid  van  rechtswege:  'De  vennoten  (zijn)  persoonlijk  en 
hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap'.

(De verweerster) is  in 1997 uitgetreden, volgens een bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad maar volgens artikel 371 van het Wetboek van vennootschappen, 'blijft de ven-
noot die is uitgetreden gedurende vijf jaar te rekenen van die gebeurtenis (...) persoonlijk 
instaan voor alle verbintenissen door de vennootschap aangegaan vóór het einde van het 
jaar waarin zijn uittreding (...) zich heeft voorgedaan'. Blijkens het dossier hebben de ge-
vorderde belastingen betrekking op de inkomsten van de coöperatieve vennootschap van 
de jaren 1995 tot 1997 en zijn die belastingen definitief.

Bovendien is de door (de verweerster) aangevoerde overdracht van aandelen in mei 
1997 nergens in het aandelenregister ingeschreven.

Op grond van al die gegevens beschouwt de Staat in rechte (de verweerster), m.b.t. de 
belasting die door de coöperatieve vennootschap en de overige vennoten niet werd be-
taald, wetshalve als een hoofdelijke schuldenaar.

2. Toch staat het aan het hof [van beroep] in dit geschil na te gaan of de titel jegens de 
coöperatieve vennootschap met  onbeperkte  aansprakelijkheid Ediz  Market  ten aanzien 
van (de verweerster) uitvoerbare kracht heeft, en niet al dan niet te bevestigen dat de ad-
ministratie in beginsel het recht heeft om ten laste van (de verweerster) de invordering van 
belastingen die ten name van de coöperatieve vennootschap zijn vastgesteld, te vervolgen.

De Staat, die hierin wordt gevolgd door de eerste rechter, was van oordeel dat hij de 
rechten waarop hij zich jegens (de verweerster) beroept, niet in een vonnis hoefde te laten 
vastleggen en dat de inkohieringen van de coöperatieve vennootschap voor de vennoot-
schapsbelasting van drie aanslagjaren de ontvanger der belastingen in staat stelde de ge-
dwongen invordering van die belastingen te vervolgen jegens de schuldenaren van die be-
lastingschuld die (volgens het Wetboek van vennootschappen) van rechtswege hoofdelijk 
waren.

3. Inzake inkomstenbelastingen is het kohier de wettelijke titel van inning die door de 
directeur der belastingen uitvoerbaar wordt verklaard. Het is een authentieke akte waarbij 
de administratie voor zichzelf een titel maakt tegen de belastingplichtige en zijn wil uit de 
betaling van de belasting te vorderen en het bevel tot tenuitvoerlegging is een bevel aan 
de belastingschuldige om de gevorderde belasting te betalen, op straffe van daartoe ge-
dwongen te worden.

Te dezen zijn de uitvoerende titels, de kohieren, vastgesteld ten name van een enkele 
belastingschuldige, de coöperatieve vennootschap, voor de vennootschapsbelasting.

In beginsel geeft het ten name van een welbepaalde belastingplichtige uitvoerbaar ver-
klaard kohier de ontvanger niet het recht om zonder andere titel de invordering van de-
zelfde belasting op de goederen van een derde te vervolgen, maar enkel ten laste van de 
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belastingplichtige op wiens naam het kohier is opgemaakt.
Er bestaan bijzondere bepalingen, die afwijken van het gemeenrecht, die voorzien in 

uitzonderingen op dat beginsel en het bestaan ervan kan het beginsel alleen maar bevesti-
gen.

Maar geen enkele bepaling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor-
ziet in de mogelijkheid om de vennootschapsbelasting op grond van een ten name van de 
belastingplichtige coöperatieve vennootschap uitvoerbaar kohier, in te vorderen ten laste 
van een derde natuurlijke persoon, in casu een krachtens het vennootschapsrecht hoofde-
lijke schuldenaar.

De administratie geniet slechts het voorrecht van de voormelde uitzondering en van 
ambtshalve tenuitvoerlegging indien zij zichzelf een titel heeft toegekend en indien zij bij 
machte was dit te doen. De titel die zij zich heeft toegekend jegens een welbepaalde belas-
tingplichtige, kan haar niet het recht geven dezelfde belasting in te vorderen op de goede-
ren van een derde, behoudens uitdrukkelijke door de wetgever bepaalde uitzondering.

Het hoger beroep is bijgevolg gegrond, net als de vordering tot opheffing van het litigi-
euze uitvoerend derdenbeslag.

4. (De verweerster) vordert 1.250 euro schadevergoeding wegens tergend en roekeloos 
beslag.

(De verweerster) verwijt de Staat dat hij gehandeld heeft zonder titel noch recht en dat 
hij in zijn onrechtmatige houding heeft volhard door de handelingen van tenuitvoerleg-
ging te vervolgen ondanks het verzet tegen de kennisgeving van het vereenvoudigd der-
denbeslag

De Staat heeft immers zijn recht onrechtmatig gebruikt door de tenuitvoerlegging te 
vervolgen zonder in het bezit te zijn van een uitvoerbare titel jegens (de verweerster) en 
door, nadat hij zijn vereenvoudigd fiscaal derdenbeslag had gelegd, haar betwisting dat hij 
geen titel had, naast zich neer te leggen.

De door dat misbruik veroorzaakte schade is hoofdzakelijk moreel en zal passend naar 
billijkheid worden vergoed, bij gebrek aan andere gegevens, door een vergoeding van 650 
euro.

De vordering is in zoverre gegrond".
Grieven
Naar luid van artikel 352, inzonderheid tweede lid, van het Wetboek van vennootschap-

pen (en, voorheen, van artikel 141, inzonderheid §3, van de bij koninklijk besluit van 30 
november  1935 gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen,  ter  vervanging 
van titel IX van boek I van het Wetboek van Koophandel) zijn de vennoten van een coö-
peratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid "persoonlijk en hoofdelijk aan-
sprakelijk voor de schulden van de vennootschap".

Met toepassing van artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek, kan elk van de hoofdelijk 
verplichte schuldenaars "voor het geheel (van de schuld) worden aangesproken".

Uit het voorgaande volgt dat de vennoot van een coöperatieve vennootschap met onbe-
perkte aansprakelijkheid de belastingschuldige is, in de zin van artikel 133 van het ko-
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, van de 
ten name van de vennootschap ingekohierde belasting, en dus dat de ontvanger het recht 
heeft om de invordering van die belasting ten laste van de vennoot te vervolgen, op grond 
van het kohier. Zodra een persoon de hoedanigheid van belastingschuldige heeft, zelfs van 
een belasting die is ingekohierd ten name van een andere persoon, die ook die belasting 
verschuldigd is, heeft het kohier ten volle uitwerking, zowel betreffende de rechtsmidde-
len als betreffende de verplichting tot betaling van de schuld.
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De ontvanger beschikt dus over dezelfde rechten jegens de vennoot van een coöperatie-
ve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid als jegens de vennootschap zelf ten 
name van wie de belasting is ingekohierd: behoud van het voorrecht m.b.t. de bewuste 
aanslag, recht om de wettelijke hypotheek van de Schatkist in te schrijven, recht om alle 
vervolgingen op grond van het kohier in te stellen, enz... Alle fiscale bepalingen, of ze nu 
betrekking hebben op de vestiging, de rechtsmiddelen of de invordering van de belasting, 
die van toepassing zijn op de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijk-
heid zijn evenzeer van toepassing op elk van haar vennoten.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat de opheffing toestaat van de beslagen die door 
de ontvanger zijn verricht ten laste van de verweerster, vennoot van Ediz Market, coöpe-
ratieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, op grond van de aangevochten 
redenen, en aldus in hoofdzaak beslist dat het ten name van de vennootschap opgemaakte 
kohier de ontvanger niet het recht verleende om de belasting via gedwongen tenuitvoer-
legging in te vorderen ten laste van de verweerster, met andere woorden "op de goederen 
van een derde", aangezien de invordering slechts kon geschieden "ten laste van de belas-
tingplichtige op wiens naam het kohier is opgesteld" zijn beslissing niet naar recht verant-
woordt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerster vennoot was van een coöpe-

ratieve  vennootschap  met  onbeperkte  aansprakelijkheid,  die  belastingen  ver-
schuldigd was, en dat de bevoegde ontvanger, teneinde die belastingen in te vor-
deren, in handen van een bank twee derdenbeslagen heeft doen leggen, het ene in 
vereenvoudigde vorm krachtens artikel 164 van het koninklijk besluit van 27 au-
gustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, 
het andere bij gerechtsdeurwaardersexploot krachtens artikel 165 van dat konink-
lijk besluit, en zulks wegens het verzet van de verweerster.

Artikel  352, tweede lid, van het Wetboek van vennootschappen bepaalt dat 
wanneer een coöperatieve vennootschap kiest voor de onbeperkte aansprakelijk-
heid, de vennoten persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden 
van de vennootschap.

Krachtens artikel 1200 van het Burgerlijk Wetboek kan elke hoofdelijk ver-
plichte schuldenaar voor het geheel van de schuld worden aangesproken.

Aangezien de vennoot persoonlijk gehouden is tot betaling van de belasting 
die vastgesteld is ten name van de coöperatieve vennootschap is hij een belas-
tingschuldige ten laste van wie de administratie de rechten kan doen gelden die 
de wet haar verleent met het oog op de invordering van de belasting.

Het arrest dat oordeelt dat "geen enkele bepaling van het Wetboek van de in-
komstenbelastingen in de mogelijkheid voorziet om de vennootschapsbelasting 
op grond van een ten name van de belastingplichtige coöperatieve vennootschap 
uitvoerbaar kohier in te vorderen ten laste van een derde natuurlijke persoon, in 
casu  een  krachtens  het  vennootschapsrecht  hoofdelijke  schuldenaar"  verant-
woordt zijn beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de litigieuze derdenbeslagen leidt tot de 

vernietiging van de beslissing die de eiser veroordeelt tot betaling van schadever-
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goeding wegens tergende en roekeloze beslagen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

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

14 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Wouters.

Nr. 329

1° KAMER - 14 juni 2007

CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — ALGEMEEN - 
INKOMSTENBELASTINGEN - WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN (1992) - TOEPASSING IN 
DE TIJD - VERZOEKSCHRIFT - BEVOEGDE GRIFFIE - GEVOLG

De voorzieningen in cassatie tegen de arresten die gewezen zijn op de voorzieningen die  
vóór  1  maart  1999 bij  het  hof  van beroep zijn  ingesteld,  worden helemaal  geregeld  
volgens de artikelen 386 en 391 W.I.B. 1992, zoals ze van toepassing waren vóór de 
opheffing ervan bij artikel 34 wet van 15 maart 1999, en het verzoekschrift aan het Hof  
van  Cassatie  dat  vooraf  aan  de  verweerder  werd  betekend  en  het  exploot  van  de 
betekening  moeten  op  straffe  van  verval  ter  griffie  van  het  hof  van  beroep  worden 
afgegeven1.  (Art.  97,  negende lid,  Wet  15  maart  1999 betreffende de beslechting  in 
fiscale  geschillen;  Art.  11,  eerste  lid,  Wet  23  maart  1999  betreffende de  rechterlijke 
inrichting in fiscale geschillen; Art. 388, tweede lid, W.I.B. 1992)

(IMMOBILIERE CREMER nv T.BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0050.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Over de door het openbaar ministerie opgeworpen grond van niet-ontvanke-

1 Zie Cass., 22 nov. 1999, AR F.99.0048.F, nr 618 en Cass., 10 april 2000, AR F.99.0052.F, nr 241
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lijkheid van het cassatieberoep: het cassatieberoep is neergelegd ter griffie van 
het Hof van Cassatie en niet ter griffie van het hof van beroep.

Uit het onderling verband tussen de artikelen 97, negende lid, van de wet van 
15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen en 11, eerste lid, 
van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale za-
ken volgt dat, inzake inkomstenbelastingen, de cassatieberoepen tegen arresten 
die gewezen zijn op de voorzieningen die vóór 1 maart 1999 bij het hof van be-
roep zijn ingesteld, in hun geheel zijn onderworpen aan de artikelen 386 en 391 
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals ze van toepassing wa-
ren vóór de opheffing ervan bij artikel 34 van de wet van 15 maart 1999.

De verweerster heeft haar voorziening bij het hof van beroep ingesteld op 23 
maart 1998, dus vóór 1 maart 1999.

Artikel 388, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 
bepaalt dat het verzoekschrift aan het Hof van Cassatie, dat vooraf aan de ver-
weerder werd betekend en het exploot van de betekening ter griffie van het hof 
van beroep worden afgegeven, op straffe van verval.

De eiseres heeft haar verzoekschrift dat vooraf aan de verweerder werd bete-
kend, en het exploot van betekening neergelegd ter griffie van het Hof van Cas-
satie.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

14 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaten:  
mrs. T'Kint en Kirkpatrick.

Nr. 330

1° KAMER - 15 juni 2007

1º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - VEREFFENING VAN DE KOSTEN DOOR DE RECHTER - VOORWAARDEN

2º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - KOSTENSTAAT - KENMERK

3º GERECHTSKOSTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — PROCEDURE VOOR DE 
FEITENRECHTER - BEGROTING VAN EEN KOST DOOR DE PARTIJ - GEVOLG - BESLISSING VAN 
DE RECHTER

1º De rechter kan de kosten van een partij in het vonnis slechts vereffenen indien die partij  
hem de in artikel 1021, eerste lid, Ger.W. bepaalde uitgavenstaat heeft overgelegd en die 
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kost is vermeld in de omstandige opgave van de kosten1. (Artt. 1017 en 1021, Ger.W.)

2º De overgelegde kostenstaat van een partij maakt geen gevorderde zaak of vordering in  
de zin van artikel 1138, 2°, Gerechtelijk Wetboek uit2. (Art. 1017, eerste lid, Ger.W.)

3º De rechter is niet gebonden aan het door de partij begrote bedrag van elke aangegeven 
kost in diens uitgavenstaat en dient die te begroten op de werkelijke kosten, ook al is die  
begroting hoger of lager dan de vermelding van die kost in de uitgavenstaat3. (Artt. 1017 
en 1021, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.04.0555.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 juni 2004 op verwijzing 

bij arrest van het Hof van 13 april 2000 gewezen door het Hof van Beroep te 
Antwerpen.

Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren in hun verzoekschrift drie middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
5. Het arrest begroot de kost 339,12 euro als "kosten cassatie". Dit zijn de kos-

ten van de cassatieprocedure zelf, die in het verwijzingsarrest van het Hof van 13 
april 2000 werden begroot op 27.360 BEF en waarvan in dit verwijzingsarrest 
reeds de helft, hetzij 13.680 BEF of 339,12 euro, ten laste van de eisers werd ge-
legd en de overige helft of 339,12 euro werd aangehouden om beoordeeld te 
worden door de verwijzingsrechter.

6. Het middel dat ervan uitgaat dat het arrest de eisers veroordeelt tot een be-
drag van 339,12 euro "kosten na cassatie", mist feitelijke grondslag.

7. Verder voeren de eisers enkel aan dat het arrest de dagvaardingskosten na 
cassatie heeft begroot op 1.861,73 euro, terwijl die door de verweerders enkel 
werden begroot op 1.256,21 euro en dat het arrest aldus onwettig aan de ver-
weerders meer toekent dan zij hebben gevorderd.

8. Krachtens artikel 1017, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroor-

1 Zie Cass., 5 jan. 2007, AR C.05.0483.N, www.cass.be; R.W. 2006-07, 1644, noot S. MOSSELMANS.
2 Zie Cass., 9 nov. 1979, A.C. 1979-80, nr 165; Cass., 16 dec. 2004, AR C.02.0212.N - C.02.0251.N, 
nr 614
3 Contra:  J.  MEERTS,  "Vereffening  van  de  kosten",  in  E.  BREWAEYS (ed.),  Bestendig  handboek 
burgerlijk procesrecht, II, Mechelen, Kluwer, afl. 1 (juni 2000), p. IX.3-1, nr 40000.
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deelt ieder eindvonnis, zelfs ambtshalve, de in het ongelijk gestelde partij in de 
kosten, onverminderd de overeenkomst tussen de partijen die het bekrachtigt.

Krachtens artikel 1017, derde lid, van dit wetboek, kunnen de kosten kunnen 
worden omgeslagen zoals de rechter het raadzaam oordeelt, hetzij wanneer de 
partijen onderscheidenlijk omtrent enig geschilpunt in het ongelijk zijn gesteld, 
hetzij over echtgenoten, bloedverwanten in de opgaande lijn, broeders en zusters 
of aanverwanten in dezelfde graad.

Krachtens artikel 1021 van dit wetboek, kunnen de partijen een omstandige 
opgave van hun kosten indienen, met inbegrip van de vergoedingen voor uitga-
ven en rechtspleging, bepaald in artikel 1022 van dit wetboek; in dit geval wor-
den de kosten in het vonnis vereffend.

Uit die wettelijke bepalingen volgt dat de rechter de kosten van een partij in 
het vonnis slechts kan vereffenen indien die partij hem de in voormeld artikel 
1021, eerste lid, bepaalde uitgavenstaat heeft overgelegd en die kost is vermeld 
in de omstandige opgave van de kosten. Die overgelegde kostenstaat maakt geen 
gevorderde zaak of vordering uit in de zin van artikel 1138, 2°, van voormeld 
wetboek.

De rechter is niet gebonden aan de het door de partij begrote bedrag van elke 
aangegeven kost in die uitgavenstaat en dient die te begroten op de werkelijke 
kosten, ook al is die begroting hoger of lager dan de vermelding van die kost in 
de uitgavenstaat.

Het middel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
Vordering tot bindendverklaring
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt alle belang aan de vordering 

tot bindendverklaring die de eisers tegen Theophilla Van Rossem hebben gericht.
Dictum 
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring. 
Veroordeelt de eisers in de kosten.

15 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. Verbist en Geinger.

Nr. 331

1° KAMER - 15 juni 2007

VERBINTENIS - OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING - KENNISGEVING AAN DE SCHULDENAAR - 
LATERE BETALING AAN DE OVERDRAGER - GEVOLGEN

Wanneer  van  de  overdracht  van  een  schuldvordering  is  kennis  gegeven  aan  de  
gecedeerde schuldenaar, is de overdracht aan hem tegenwerpbaar; de betaling gedaan 
aan de overdrager  na  de  kennisgeving  is  niet  bevrijdend,  zodat  de  schuldenaar  ten  
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aanzien van de overnemer verder tot betaling gehouden blijft. (Artt. 1690 en 1691, B.W.)

(ROORIJCK EN VERHEYEN-IMMOBILIËN bvba T. AXA BELGIUM nv)

ARREST

(A.R. C.06.0661.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1121, 1149, 1150, 1151, 1165, 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden arrest van 19 oktober 2005 verklaart het Hof van Beroep te Brussel 

het hoger beroep van de verweerster ontvankelijk en ten dele gegrond, hervormend, ver-
oordeelt haar tot het betalen aan eiseres van het bedrag van 2.106,96 euro, hetzij 10 pct. 
van het gevorderde hoofdbedrag, te vermeerderen met verwijlintresten aan de wettelijke 
intrestvoet vanaf 2 februari 1999, staat de kapitalisatie toe van de verschuldigde intresten 
vervallen tussen 2 februari 1999 en 4 november 2002 op het hoofdbedrag en tussen 4 no-
vember 2002 en 14 maart 2005 op het hoofdbedrag en de daarvoor gekapitaliseerde in-
tresten en veroordeelt iedere partij tot betaling van de helft van de gerechtskosten, eiseres' 
vordering aldus verwerpende ten belope van de overige 90 pct. Deze beslissing is gestoeld 
op volgende gronden:

"Uit de bewoordingen van de brief van 30 september 1997 kan niet worden afgeleid, 
zonder haar bewijskracht te schenden, dat AXA de overdracht van de portefeuille slechts 
aanvaardde op voorwaarde dat het inschrijvingsnummer van de overnemer bij de CDV 
werd meegedeeld. De vraag tot mededeling van een aantal documenten betrof uitsluitend 
het administratief in orde brengen van de producentenrekening. De overdracht werd als 
dusdanig niet betwist.

De tussen partijen gevoerde betwisting nopens het juiste voorwerp van de overdracht, 
te weten of louter schuldvorderingen werden overgedragen dan wel ook verplichtingen 
ten aanzien van AXA, is niet dienend aangezien AXA de overdracht van de portefeuille 
principieel aanvaardde.

In die omstandigheden was de eerste rechter terecht van oordeel dat het verder uitbeta-
len van de commissievergoedingen aan de BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & 
C°, nadat zij in kennis was gesteld van het feit dat deze niet meer de eigenares was van de 
portefeuille, een (contractuele) fout uitmaakt in hoofde van AXA. Deze blijkt overigens 
zelf in een brief van 25 maart 1999 te hebben geschreven dat deze uitbetalingen aan de 
BVBA D. ROORICK en V. VERHEVEN & C° ten onrechte werden gedaan (dossier (ei-
seres), stuk 6).

De door AXA aangevoerde argumenten in verband met de eventuele niet reglementaire 
uitoefening van de overnemer van de activiteit van verzekeringstussenpersoon zouden de 
inhouding van de commissievergoedingen (ten aanzien van de overnemer) hebben kunnen 
rechtvaardigen, maar lieten AXA niet toe om ze 'dan maar' verder te blijven betalen aan 
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de vorige makelaar.
De eerste rechter was evenwel ten onrechte van oordeel dat de schade veroorzaakt door 

de fout bestond in de aan de overlater ten onrechte betaalde commissie vergoedingen.
In het kader van de schadebeperkingsplicht en tot het verwerven van zekerheid nopens 

de schade diende de BVBA RV IMMO in eerste instantie de aan haar toekomende bedra-
gen te recupereren in handen van de BVBA D. ROORICK en V. VERHEVEN & C°, die 
deze bedragen behield met schending van de tussen deze partijen gesloten overeenkomst 
van overdracht van portefeuille.

De BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & C° werd evenwel vervolgens failliet 
verklaard door de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen en aan de BVBA RV IMMO 
kon geen dividend worden uitgekeerd (zie verklaring curator d.d. 30 januari 2002), zodat 
er zeker schade is in hoofde van RV IMMO.

Deze schade is evenwel slechts reëel en vaststaand tot beloop van 10 pct. van de ten on-
rechte aan de BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & C° uitgekeerde commissiever-
goedingen omdat 90 pct. van deze vergoedingen toekwam aan deze laatste, al of niet in 
staat van faillissement, tot vergoeding van het dagelijkse beheer van de portefeuille. Het 
door RV IMMO geleden verlies ingevolge de fout van AXA is bijgevolg niet groter dan 
10 pct. van het gevorderde bedrag.

De omstandigheid dat de aan de BVBA D. ROORICK en V. VERHEYEN & C° toeko-
mende 90 pct. werd aangewend tot afbetaling van schulden aan een derde vennootschap 
verandert niets aan het bovenstaande.

Het bestreden vonnis dient op dit punt hervormd".
Grieven
Eerste onderdeel
Uit de feitelijke vaststellingen blijkt dat de eiseres bij overeenkomst van 14 februari 

1997 de volledige verzekeringsportefeuille van de BVBA D. ROORYCK en V. VER-
HEYEN & C° aankocht, waarna zij de verzekeraar van deze overdracht in kennis stelde 
en hem verzocht de commissies voortaan aan haar te betalen.

Aangezien de verzekeringsmaatschappij, niettegenstaande deze kennisgeving, de com-
missies bleef doorbetalen aan de overlater van de verzekeringsportefeuille, vorderde zij 
bij dagvaarding van 28 februari 2000 voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel haar 
veroordeling tot betaling van het bedrag van 21.069,53 euro provisioneel, meer de verwij-
lintresten, de gerechtelijke intresten en de kosten van het geding, zich voor de appelrech-
ter uitdrukkelijk beroepend op de artikelen 1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek 
(conclusie in hoger beroep, pagina 9), waaruit volgt dat na kennisgeving van de over-
dracht de schuldenaar niet meer bevrijdend kan betalen in handen van de overdrager.

Overeenkomstig artikel 1690,  tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek kan de over-
dracht van schuldvordering inderdaad tegen de gecedeerde schuldenaar worden ingeroe-
pen vanaf het ogenblik dat zij aan de gecedeerde schuldenaar ter kennis werd gebracht of 
door hem werd erkend.

Artikel 1690, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek bepaalt weliswaar dat de over-
dracht niet kan worden ingeroepen tegen de te goeder trouw zijnde schuldenaar van de 
overdrager aan wie de schuldenaar te goeder trouw en voordat de overdracht hem ter ken-
nis werd gebracht, bevrijdend heeft betaald, terwijl artikel 1691 van het Burgerlijk Wet-
boek preciseert dat de schuldenaar die te goeder trouw heeft betaald alvorens de over-
dracht hem ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend, wordt bevrijd. De te goe-
der trouw zijnde schuldenaar kan de gevolgen van elke rechtshandeling die ten opzichte 
van de overdrager is gesteld, inroepen ten opzichte van de overnemer, voordat de over-
dracht aan hem ter kennis werd gebracht of door hem werd erkend.
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A contrario volgt uit de voorgaande bepalingen dat de schuldenaar die betaalt nadat de 
overdracht hem werd ter kennis gebracht of door hem werd erkend een tweede maal zal 
moeten betalen, onder voorbehoud weliswaar van de excepties en verweermiddelen, inhe-
rent aan de schuldvordering of verband houdende met de totstandkoming ervan, die hij te-
gen de schuldeiser kan tegenwerpen.

Besluit
Waar het hof van beroep, niettegenstaande de in het bestreden arrest gedane vaststelling 

dat de verweerster in kennis werd gesteld van de overdracht van de verzekeringsporte-
feuille aan de eiseres, oordeelt dat de eiseres ten aanzien van de schuldenaar slechts aan-
spraak kon maken op 10 pct. van de commissievergoedingen die de schuldenaar na deze 
kennisgeving aan de vroegere eigenaar van de portefeuille was blijven uitbetalen, en dit 
zonder dat de afwijzing van eiseres' vordering ten belope van de resterende 90 pct. van de 
uitgekeerde commissies haar oorsprong vond in een exceptie of verweermiddel, inherent 
aan de schuldvordering dan wel verband houdende met de totstandkoming van die schuld-
vordering, verantwoordt het zijn beslissing niet naar recht (schending van de artikelen 
1690 en 1691 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Wanneer van de overdracht van een schuldvordering overeenkomstig artikel 

1690, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek is kennis gegeven aan de gece-
deerde schuldenaar, is de overdracht aan hem tegenwerpbaar. De betaling gedaan 
aan de overdrager na de kennisgeving is niet bevrijdend, zodat de schuldenaar 
ten aanzien van de overnemer verder tot betaling gehouden blijft.

2. De appelrechters die de betaling aan de overdrager door de verweerster als 
gecedeerde schuldenaar, in weerwil van de aan haar gedane kennisgeving van de 
overdracht, als een contractuele fout aanzien en oordelen dat zij ten aanzien van 
de overnemer enkel gehouden is tot vergoeding van de door deze fout veroor-
zaakte reële en vaststaande schade, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
3. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het hoger beroep ontvan-

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

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

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

15 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-generaal – Advoca-
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ten: mrs. Geinger en Maes.

Nr. 332

3° KAMER - 18 juni 2007

1º OPENBARE ORDE - TOEPASSELIJK BUITENLANDS RECHT - WET VAN INTERNATIONALE 
OPENBARE ORDE - BEGRIP

2º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - BEPALING VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE

3º OPENBARE ORDE - WET VAN INTERNATIONALE OPENBARE ORDE - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE RUIMTE - TOEPASSELIJK VERKLAARD 
MAROKKAANS RECHT - GEEN UITKERING NA ECHTSCHEIDING - GEVOLG

5º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — GEVOLGEN 
T.A.V. DE PERSONEN — T.A.V. DE ECHTGENOTEN - UITKERING TOT 
LEVENSONDERHOUD NA ECHTSCHEIDING - TOEPASSELIJK VERKLAARD MAROKKAANS RECHT - GEEN 
UITKERING NA ECHTSCHEIDING – GEVOLG

1º  Een wet  raakt  slechts de internationale openbare  orde indien de wetgever,  door  de 
bepalingen van die wet, een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als wezenlijk voor de  
in België gevestigde morele, politieke of economische orde beschouwt en dat, op die  
grond, noodzakelijkerwijs de toepassing in België moet uitsluiten van elke buitenlandse  
rechtsregel die hiermee strijdig is of hiervan afwijkt, zelfs indien deze volgens de gewone  
regels van de wetsconflicten van toepassing is1. (Artt. 3, derde lid, en 6, B.W.)

2º en 3° Art. 301 B.W. is geen bepaling van internationale openbare orde2. (Art. 301, B.W.)

4º en 5°  Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het toepasselijk verklaarde  
Marokkaans recht, op grond dat het de uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding  
niet kent en daarom "strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet worden  
verklaard, omdat het in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht",  
verantwoordt zijn beslissing niet naar recht3. (Artt. 3, derde lid, 6, 301 en 306, B.W.)

(B. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.04.0430.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 11 juni 2003 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi.

1 Zie concl. O.M. in Pas., 2007, nr.332;  art. 3, derde lid, B.W., vóór de opheffing ervan bij de W. 16 
juli 2004.
2 Zie (1); art. 301, B.W., vóór de wijziging ervan bij de W. 27 april 2007.
3 Zie (1) en (2); art. 306, B.W., vóór de wijziging ervan bij de W. 27 april 2007.
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De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 29 maart 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, derde lid, 6, 301 en 306 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 52bis van het Wetboek van het Marokkaans personeel statuut, ingevoegd in dat 

wetboek bij de wet van 10 september 1993.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het de vordering ont-

vankelijk verklaart en de eiser veroordeelt tot betaling, aan de verweerster, van een uitke-
ring tot levensonderhoud na echtscheiding, op grond van alle redenen die thans als volle-
dig weergegeven worden beschouwd, en inzonderheid op grond :

"dat de wet die van toepassing is op de gevolgen van de echtscheiding, inderdaad de 
wet is die betrekking heeft op het personeel statuut van de gewezen echtgenoten;

dat evenwel niet betwist wordt dat het Marokkaans recht niet voorziet in de uitkering 
tot levensonderhoud na echtscheiding;

dat zij in dat opzicht strijdig met de Belgische internationale openbare orde moet wor-
den verklaard, omdat zij in aanvaring komt met een grondbeginsel van het Belgisch recht, 
met name het recht van de onschuldige echtgenoot op een uitkering tot levensonderhoud 
die hem in staat stelt voort te leven op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenle-
ven, en de gewezen echtgenotes in de meeste gevallen ertoe dwingt om in een situatie van 
materiële verwaarlozing voort te leven (...);

dat het bijzonder schokkend zou zijn om (de eiser) toe te staan zijn echtgenote na 32 
jaar huwelijk op eigen initiatief te verlaten en haar zonder bestaansmiddelen achter te la-
ten;

dat het des te meer gegrond is de situatie van de partijen aan de rechtsorde van de lex 
fori te knopen, daar zij er samen 9 jaar lang geleefd hebben, dat hun gemeenschappelijke 
kinderen er nog leven, dat (de eiser) er zijn hele loopbaan in de staalnijverheid heeft opge-
bouwd en dat hij overigens de Belgische nationaliteit heeft verkregen;

dat de eerste rechter er terecht uit afleidt dat (de verweerster) zich op de artikelen 301 
en 306 van het Burgerlijk Wetboek kon beroepen om een uitkering tot levensonderhoud te 
vragen en aldus de Belgische wet van toepassing te verklaren".

Grieven
Het bestreden vonnis beslist, zonder hieromtrent bekritiseerd te worden, dat verweer-

sters vordering tot toekenning van een uitkering tot levensonderhoud berecht diende te 
worden overeenkomstig de Marokkaanse wet, die het personeel statuut van de partijen re-
gelt en die niet in een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding voorziet.

Het beslist evenwel dat het Marokkaans recht, in die mate, strijdig met de Belgische in-
ternationale openbare orde moet worden verklaard en verwerpt het ten voordele van de ar-
tikelen 301 en 306 van het Belgische Burgerlijk Wetboek.

Het begrip Belgische internationale openbare orde in de zin van artikel 6 van het Bur-
gerlijk Wetboek, krachtens hetwelk de vreemde wet die normaal gezien van toepassing is, 
verworpen kan worden, is enger dan het begrip openbare orde in het interne recht. Zo 
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kunnen alleen de wetten die van interne openbare orde zijn, deel uitmaken van de Belgi-
sche internationale openbare orde.

De toekenning aan de gewezen echtgenoot van een uitkering tot levensonderhoud na 
echtscheiding, zoals voorgeschreven bij de artikelen 301 en 306 van het Burgerlijk Wet-
boek, behoort niet tot de interne openbare orde en kan a fortiori niet behoren tot de Belgi-
sche internationale openbare orde. Nu het bestreden vonnis het tegenovergestelde beslist, 
schendt het de artikelen 6, 301 en 306 van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis miskent bijgevolg de regel van de wetsconflicten bepaald in arti-
kel 3, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, volgens welke de vordering tot toekenning 
van een uitkering tot levensonderhoud na echtscheiding beheerst wordt door de wet die 
het personeel statuut van de gewezen echtgenoten regelt, d.w.z. de wet van hun gemeen-
schappelijke nationaliteit, nu het de bij die regel aangewezen Marokkaanse wet verwerpt 
en de wet van de lex fori in de plaats stelt.

Krachtens artikel 52bis van het Wetboek van het Marokkaans personeel statuut, dient 
de verstotende echtgenoot een gift van troost aan de verstoten echtgenote te doen, indien 
hij zelf het initiatief voor de verstoting genomen heeft; die vergoeding staat in verhouding 
tot de levensmiddelen van de man en tot de situatie van de vrouw. Indien de rechter vast-
stelt dat de echtgenoot zijn echtgenote zonder aanvaardbare reden verstoten heeft, dient 
hij bij de bepaling van de vergoeding te onderzoeken of de echtgenote eventueel nadeel 
geleden heeft.

Het was aangetoond dat de eiser die gift van troost wel degelijk aan de verweerster ge-
stort had, zodat zij over de rechten beschikte die het Marokkaans recht haar toekent. Het 
bestreden vonnis kon de eiser bijgevolg niet veroordelen tot betaling van een uitkering tot 
levensonderhoud zonder alle in het middel bedoelde bepalingen te schenden.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
Uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat de partijen, van Ma-

rokkaanse oorsprong, in Marokko zijn gehuwd, dat zij negen jaar lang in België 
hebben geleefd, dat de verweerster bij akte van 23 augustus 2000 in Marokko is 
verstoten en dat de erkenning van die verstoting niet wordt betwist.

Het bestreden vonnis verklaart de wet van het personeel statuut van de partij-
en, te dezen de Marokkaanse wet die niet in de uitkering na echtscheiding voor-
ziet, van toepassing op de gevolgen van de echtscheiding.

Een wet raakt slechts de internationale openbare orde indien de wetgever, door 
de bepalingen van die wet, een beginsel heeft willen vastleggen dat hij als we-
zenlijk voor de in België gevestigde morele, politieke of economische orde be-
schouwt en dat, op die grond, noodzakelijkerwijs de toepassing in België moet 
uitsluiten van elke vreemde rechtsregel die hiermee strijdig is of hiervan afwijkt, 
zelfs indien deze volgens de gewone regels van de wetsconflicten van toepassing 
is.

Artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk de echtgenoot die de 
echtscheiding verkregen heeft, ten laste van de andere echtgenoot een uitkering 
tot levensonderhoud kan vorderen die hem in staat stelt in zijn bestaan te voor-
zien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven, is geen bepaling van 
internationale openbare orde.

Het bestreden vonnis, dat weigert acht te slaan op het Marokkaans recht dat op 
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deze zaak van toepassing was verklaard, op grond dat dit recht, aangezien het 
niet voorzag in de uitkering tot levensonderhoud, "strijdig met de Belgische in-
ternationale openbare orde moet worden verklaard, omdat zij in aanvaring komt 
met een grondbeginsel van het Belgisch recht", schendt de in het middel bedoel-
de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

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

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

over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting hou-

dende in hoger beroep.

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 333

3° KAMER - 18 juni 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SLACHTOFFER - RECHT OP VERGOEDING 
- ONVERSCHOONBARE FOUT - VOORWAARDE

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - TEVERGEEFS 
BEKRITISEERDE REDENEN - OP DIE REDENEN GEGRONDE BESLISSING - ANDERE BEKRITISEERDE 
REDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º Het bestreden vonnis kan op grond van de vaststelling dat het slachtoffer, na op de  
rijbaan  te  zijn  gevallen,  vergeefs  getracht  heeft  weer  op  te  staan alvorens  door  het 
voertuig te zijn geraakt, waaruit volgt dat het slachtoffer zich wel van zijn daden bewust is  
gebleven maar niet in het midden van de rijbaan is willen gaan liggen, beslissen dat hij  
geen opzettelijke fout heeft begaan en, bijgevolg, dat die fout niet onverschoonbaar is1.  
(Art. 29bis, §1, vijfde lid, W.A.M.-wet 1989)

2º Wanneer redenen van het arrest die door een middel tevergeefs werden bekritiseerd,  
volstaan om de beslissing te verantwoorden, kan het middel dat een andere reden van  
de beslissing bekritiseert niet tot cassatie leiden zodat het, bij gebrek aan belang, niet  
ontvankelijk is 2. 

(OHRA BELGIUM nv T. D.)

ARREST (vertaling)

1 Art. 29bis, §1, vijfde lid, W.A.M., 1989, vóór de wijziging ervan bij W. 19 jan. 2001.
2 Cass., 12 okt. 2006, AR C.04.0481.F, nr.483. 



Nr. 333 - 18.6.07 HOF VAN CASSATIE 1363 

(A.R. C.05.0058.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 24 september 2004 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis, §1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betref-

fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, ingevoegd bij de 
wet van 30 maart 1994, zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 1995 maar voor de wijzi-
ging ervan bij de wet van 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis stelt vast dat bewezen is dat de verweerder op het ogenblik van 

het ongeval in dronkenschap verkeerde, dat hij waggelend en wauwelend op de nochtans 
vrij drukke rijbaan rondliep, dat hij op de rijbaan is gevallen en getracht heeft weer op te 
staan, op het ogenblik dat het ongeval is geschied, en dat het op de plaats van het ongeval 
donker was, en beslist vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, dat de eiseres 
de verweerder moet vergoeden op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 
1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die thans als volledig weer-
gegeven worden beschouwd, en inzonderheid op grond van de overwegingen, in essentie, 
dat 

"De discussie tussen de partijen uitsluitend betrekking heeft op het begrip onverschoon-
bare fout, aangezien de andere voorwaarden voor de toepassing van artikel 29bis, zoals 
het op deze zaak van toepassing is (d.w.z. zoals gewijzigd bij de wet van 13 april 1995 en 
voor de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001), niet betwist worden. De ver-
schoonbare fout is een opzettelijke fout, van een uitzonderlijke ernst, waardoor degene die 
ze begaan heeft zonder geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich 
bewust had moeten zijn. In dit geval zou (de verweerder) zichzelf dronken hebben ge-
voerd wegens problemen van persoonlijke aard (...). Hoewel aangenomen moet worden 
dat hij een fout heeft begaan door op een rijbaan, in een agglomeratie, in een staat van 
dronkenschap wauwelend, waggelend en voertuigen beschimpend te hebben rondgelopen, 
kan deze fout niet als uitzonderlijk ernstig worden aangemerkt, d.w.z. als een fout die een 
normaal persoon nooit zou hebben begaan. Al kan dergelijk gedrag afkeuring opwekken, 
toch is het niet geheel ongewoon (...). Evenmin is aangetoond dat (de verweerder) opzet-
telijk op de rijbaan zou hebben plaatsgenomen of er was gaan liggen en aldus het risico op 
een ongeval heeft willen opzoeken, aangezien verschillende getuigenissen bevestigen dat 
hij gevallen is en getracht heeft weer op te staan. Uit geen enkel gegeven kan met enige 
zekerheid worden besloten dat zijn gedrag, namelijk zich op het ogenblik van het ongeval 
op de grond in het midden van de rijbaan te hebben bevonden, weloverwogen of opzette-
lijk was. Het gedrag (van de verweerder) kan bijgevolg niet gelijkgesteld worden met een 
opzettelijke of uitzonderlijk zwaarwichtige fout, zoals (de eiseres) voorhoudt. Zoals (de 
verweerder) aanvoert, is het niet onbelangrijk te vermelden dat de bijzonder beperkende 
uitlegging van het begrip onverschoonbare fout in de lijn ligt van de geest en de tendens 
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van de wet, en is de onverschoonbare fout in de huidige versie van artikel 29bis voor het 
overige vervangen door het concept van het opzettelijk veroorzaken van het ongeval en 
van de gevolgen ervan."

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  is  de  onverschoonbare 
fout die het slachtoffer het recht op de in het eerste lid bedoelde vergoeding ontzegt, de 
opzettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder 
geldige reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn. 
De vier toepasselijke criteria zijn dus de opzettelijke aard van de fout, de uitzonderlijke 
ernst ervan, het gebrek aan reden en het besef dat de getroffene van het gevaar had moe-
ten hebben. 

Met betrekking tot het besef van het gevaar wordt de fout in abstracto beoordeeld. Het 
maakt weinig uit of de getroffene al dan niet het gevaar beseft, aangezien hij zich, gezien 
de omstandigheden van het ongeval, normalerwijze van dat gevaar bewust had moeten 
zijn; wat telt, is het bestaan van een objectief gevaar waaraan de getroffene zich zonder 
geldige reden heeft blootgesteld.

De opzettelijke aard van de fout houdt verband met de voorwaarde van de toereken-
baarheid; aldus geldt de omschrijving onverschoonbare fout niet voor personen die op het 
ogenblik van de handeling hun verstand of onderscheidingsvermogen kwijt  zijn, zoals 
personen  die  onder  druk  van  een  onweerstaanbare  dwang  hebben  gehandeld,  en  ook 
krankzinnigen. Het ontbreken van verstand of onderscheidingsvermogen op het ogenblik 
van de handeling, een kenmerk van de morele ontoerekenbaarheid, belet aldus dat de han-
deling van de getroffene als opzettelijk kan worden aangemerkt. 

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder een fout heeft begaan door in een ag-
glomeratie, op een nochtans relatief drukke rijbaan, in een staat van dronkenschap wau-
welend, waggelend en voertuigen beschimpend te hebben rondgelopen, en oordeelt ver-
volgens dat die fout niet als "onverschoonbaar" kan worden aangemerkt in de zin van 
voormeld artikel 29bis, §1, zesde lid, aangezien niet "is aangetoond dat (de verweerder) 
opzettelijk op de rijbaan zou hebben plaatsgenomen of er was gaan liggen en aldus het ri-
sico op een ongeval heeft willen opzoeken, aangezien verschillende getuigenissen bevesti-
gen dat hij gevallen is en getracht heeft weer op te staan. Uit geen enkel gegeven kan met 
enige zekerheid worden besloten dat zijn gedrag, namelijk zich op het ogenblik van het 
ongeval op de grond in het midden van de rijbaan te hebben bevonden, weloverwogen of 
opzettelijk was."

De omstandigheid dat niet is aangetoond dat de verweerder opzettelijk op de rijbaan 
zou hebben plaatsgenomen of er zou zijn gaan liggen, en aldus het risico van het ongeval 
heeft willen opzoeken, aangezien verschillende door het bestreden vonnis vermelde getui-
genissen bevestigen dat hij gevallen is en getracht heeft weer op te staan, is niet van dien 
aard dat op grond daarvan de opzettelijke aard van de handeling van de getroffene en 
evenmin het besef dat de verweerder had moeten hebben van het gevaar waaraan hij zich 
blootstelde, geweerd kan worden. Uit de redenen van het bestreden vonnis blijkt niet dat 
de staat van dronkenschap waarin de verweerder verkeerde, een dwang had kunnen vor-
men waaraan hij niet heeft kunnen weerstaan, en evenmin dat hij de beheersing over zijn 
gedrag zou zijn verloren.

Door aldus de omschrijving onverschoonbare fout te weren, zonder vast te stellen dat 
de getroffene zich op het ogenblik van de handeling in een toestand van onbewustzijn ver-
keerde die met zijn alcoholopname samenhing, schendt het bestreden vonnis artikel 29bis, 
§1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 november 1989.
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Tweede onderdeel
Krachtens artikel 29bis, §1, zesde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte  aansprakelijkheidsverzekering  inzake  motorrijtuigen,  is  de  onverschoonbare 
fout die de getroffene het recht op de in het eerste lid bedoelde vergoeding ontzegt, de op-
zettelijke fout van uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldi-
ge reden wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn. De 
vier toepasselijke criteria zijn dus de opzettelijke aard van de fout, de uitzonderlijke ernst 
ervan, het gebrek aan reden en het besef dat de getroffene van het gevaar had moeten heb-
ben.

De fout van de getroffene wordt slechts als uitzonderlijk ernstig beschouwd indien zijn 
gedrag blijk geeft van een doelbewuste weigering om de volstrekt elementaire voorzorgs-
maatregelen te treffen die hij  had kunnen treffen of van een actieve stoutmoedigheid, 
d.w.z. een inspanning die hij zich getroost om de veiligheidsregels naast zich neer te leg-
gen.

Te dezen stelt het bestreden vonnis vast dat de verweerder een fout heeft begaan door 
in een agglomeratie, op een nochtans vrij drukke rijbaan, in staat van dronkenschap wau-
welend, waggelend en de voertuigen beschimpend rond te lopen, en oordeelt vervolgens 
dat die fout niet als "onverschoonbaar" kan worden aangemerkt in de zin van voormeld 
artikel 29bis, §1, zesde lid, aangezien dergelijk gedrag wel afkeuring kan opwekken maar 
niet geheel ongewoon is.

De omstandigheid dat het gedrag van de verweerder niet geheel ongewoon is, is niet 
van dien aard dat het de uitzonderlijk ernstige aard van dit gedrag kan weren.

Nu het bestreden vonnis de omschrijving onverschoonbare fout om de voormelde reden 
weert, schendt het derhalve artikel 29bis, §1, eerste, vijfde en zesde lid, van de wet van 21 
november 1989.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Artikel 29bis, §1, vijfde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de 

verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het op de 
feiten van toepassing is, ontzegt de getroffenen die een onverschoonbare fout 
hebben begaan, het recht op vergoeding bedoeld in het eerste lid van die bepa-
ling. Luidens het zesde lid, in dezelfde versie, is enkel de opzettelijke fout van 
uitzonderlijke ernst, waardoor degene die ze begaan heeft zonder geldige reden 
wordt blootgesteld aan een gevaar waarvan hij zich bewust had moeten zijn, on-
verschoonbaar.

Om te beslissen dat de verweerder geen opzettelijke fout heeft begaan, grondt 
het bestreden vonnis zich op de vaststelling dat de verweerder, na op de rijbaan 
te zijn gevallen, vergeefs getracht heeft weer op te staan alvorens door het bij de 
eiseres verzekerde voertuig te zijn geraakt.

Op grond van die vaststelling, waaruit volgt dat de verweerder zich wel van 
zijn daden bewust is gebleven en niet opzettelijk in het midden van de rijbaan is 
willen gaan liggen, heeft het bestreden vonnis kunnen beslissen dat hij geen op-
zettelijke fout heeft begaan en dat die fout bijgevolg niet onverschoonbaar is.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
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De redenen van het bestreden vonnis, die in het eerste onderdeel van het mid-
del vergeefs bekritiseerd worden en volgens welke de fout van de verweerder 
niet opzettelijk is, volstaan om de beslissing dat de fout niet onverschoonbaar is, 
naar recht te verantwoorden.

Het onderdeel kan niet leiden tot vernietiging van het bestreden vonnis en is, 
bij gebrek aan belang, derhalve onontvankelijk.

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

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Gérard.

Nr. 334

3° KAMER - 18 juni 2007

1º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
VREDERECHTER - VORDERING TOT UITZETTING UIT PLAATSEN ZONDER RECHT BETROKKEN - 
ONROEREND GOED DAT TOT HET OPENBAAR DOMEIN BEHOORT

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — BURGERLIJKE ZAKEN — BEVOEGDHEID 
— VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIËLE. PERSOONLIJKE) - 
VREDERECHTER - VORDERING TOT UITZETTING UIT PLAATSEN ZONDER RECHT BETROKKEN - HOGER 
BEROEP - GESCHIL OVER DE TITEL - ACCESSORIUM VAN DE VORDERING - GEVOLG

3º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - MIDDEL GERICHT 
TEGEN EEN REDEN VAN DE BESLISSING - OVERTOLLIGE REDEN WEGENS ANDERE VERGEEFS 
BEKRITISEERDE REDENEN DIE DE BESLISSING GRONDEN - ONTVANKELIJKHEID

1º De vrederechter is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit  
plaatsen zonder recht betrokken, inclusief de onroerende goederen die tot het publiek  
domein behoren. (Art. 591, 1°, Ger.W.)

2º De appelrechter verantwoordt zijn beslissing naar recht dat de vrederechter bevoegd is  
om in eerste aanleg van de vordering kennis te nemen, wanneer hij de overeenkomst 
tussen  de  partijen,  "huurovereenkomst  voor  een  rusthuis"  genaamd,  niet  als  een  
huurovereenkomst analyseert maar als een overeenkomst sui generis die in het kader 
van een concessie van een openbare dienst  is  gesloten.  (Artt.  591,  1°,  593 en 643, 
Ger.W.)

3º Het middel, dat kritiek uitoefent op de reden dat de exceptie van onbevoegdheid van de 
vrederechter in limine litis door een van de partijen of ambtshalve door de vrederechter  
moest  worden opgeworpen,  terwijl  de  appelrechters  de  exceptie  van onbevoegdheid,  
gegrond op de onbevoegdheid  van de eerste  rechter,  onderzocht  hebben,  is  gericht  
tegen een overtollige overweging van het bestreden vonnis; het is bijgevolg ontbloot van  
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belang en dus niet ontvankelijk1.

(V. en. V. T. GEMEENTE GEDINNE e.a;)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0061.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 mei 2005 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 9, 72, 577, 591, 1°, 593, 643, 660 en 854 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis oordeelt dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant bevoegd 

is om in hoger beroep van het geschil kennis te nemen.
Het verantwoordt die beslissing op grond van alle redenen die thans als volledig weer-

gegeven worden beschouwd, en inzonderheid om de volgende redenen :
"dat de [eisers] betogen dat de vrederechter, gelet op de beslissing van deze rechtbank 

in haar voormeld vonnis van 20 maart 2002, niet bevoegd was om kennis te nemen van 
het geschil dat geen handelshuur maar een concessie van een openbare dienst betreft, zo-
dat thans in eerste aanleg uitspraak moet worden gedaan;

dat op grond van de aan de eerste rechter voorgelegde processtukken vastgesteld moet 
worden dat geen enkele partij in limine litis een exceptie van onbevoegdheid heeft opge-
worpen en dat de eerste rechter ambtshalve evenmin enig probleem aangaande zijn mate-
riële bevoegdheid heeft opgeworpen; dat de vordering van de [verweersters] betreffende 
de geldigverklaring van hun oorspronkelijke opzegging van 25 maart 1993, met ingang op 
1 juli 1994, en de uitzetting van de [eisers] moet gezien worden in het kader van artikel 
591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre die bepaling de vrederechter bevoegd 
verklaart om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit plaatsen zonder recht 
betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeenkomst; dat 
de eerste rechter derhalve beslist bevoegd was, zoals hij impliciet beslist heeft; dat huidig 
vonnis bijgevolg in laatste aanleg zal worden gewezen".

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 9, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat volstrekte bevoegdheid 

de rechtsmacht is bepaald naar het onderwerp, de waarde en in voorkomend geval het 
spoedeisend karakter van de vordering of de hoedanigheid van de partijen.

Artikel 577 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de rechtbank van eerste aanleg in 
hoger beroep kennis neemt van de vonnissen in eerste aanleg gewezen door de vrederech-

1 Zie Cass., 18 sept. 1997, nr 359. 
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ter en, in de gevallen bepaald bij artikel 601bis, door de politierechtbank.
Artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, in de gevallen waarin een excep-

tie van onbevoegdheid aanhangig kan worden gemaakt voor de rechter in hoger beroep, 
deze over het middel beslist en de zaak, indien daartoe grond bestaat, naar de bevoegde 
rechter in hoger beroep verwijst.

De rechter moet zijn volstrekte bevoegdheid ambtshalve onderzoeken, daar deze de 
openbare  orde  raakt.  Die  bevoegdheid  wordt  niet  alleen  bepaald  naargelang  van  het 
rechtscollege dat de beslissing heeft gewezen maar ook rekening gehouden met het wer-
kelijke voorwerp van het geschil.

Artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, behalve wanneer het voorwerp 
van de vordering niet tot de bevoegdheid van de rechterlijke macht behoort, iedere beslis-
sing betreffende de bevoegdheid de zaak zo nodig verwijst naar de bevoegde rechter die 
zij aanwijst. De beslissing bindt de rechter naar wie de vordering wordt verwezen, met 
dien verstande dat zijn recht om over de rechtsgrond van de zaak te oordelen onverkort 
blijft.

Wanneer een partij in hoger beroep een exceptie van onbevoegdheid opwerpt, doet de 
rechter in hoger beroep uitspraak over de exceptie van onbevoegdheid en verwijst hij de 
zaak zo nodig naar de bevoegde rechter, onverschillig of de exceptie van onbevoegdheid 
betrekking heeft op de vraag welke rechter in hoger beroep bevoegd is om uitspraak te 
doen dan wel de bevoegdheid van de eerste rechter in vraag stelt.

Volgens het bestreden vonnis had de exceptie van onbevoegdheid van de vrederechter 
door een van de partijen in limine litis of door de vrederechter ambtshalve opgeworpen 
moeten worden. Die regel, die vastgelegd is in artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek, 
is vreemd aan het geschil dat aan de appelrechters wordt voorgelegd en dat hun bevoegd-
heid betreft.

In zoverre het bestreden vonnis oordeelt dat de exceptie van onbevoegdheid van de vre-
derechter  in  limine litis  door  een van de partijen of  ambtshalve door  de vrederechter 
moest  worden opgeworpen terwijl,  eensdeels,  de  rechter  zijn  bevoegdheid ambtshalve 
moet onderzoeken en, anderdeels, wanneer een van de partijen in hoger beroep een excep-
tie van onbevoegdheid opwerpt, de rechter in hoger beroep over de exceptie van onbe-
voegdheid uitspraak moet doen en de zaak, zo nodig, naar de bevoegde rechter in hoger 
beroep moet verwijzen, schendt het bijgevolg de artikelen 9, 577, 643 en 660 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, en past het artikel 854 van het Gerechtelijk Wetboek daarenboven 
foutief toe.

Tweede onderdeel
Artikel 72, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat ingeval een 

vrederechter en zijn plaatsvervangers wettig verhinderd zijn, de arrondissements-recht-
bank de partijen naar een andere vrederechter van hetzelfde arrondissement verwijst. Het 
vonnis van verwijzing wordt uitgesproken op verzoek van de meest gerede partij, de par-
tijen tegenwoordig zijnde of bij gerechtsbrief behoorlijk opgeroepen door de griffier, en 
de procureur des Konings gehoord. Tegen dit vonnis staat geen verzet of hoger beroep 
open.

Artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vrederechter, ongeacht het 
bedrag van de vordering, kennisneemt van geschillen betreffende de verhuring van onroe-
rende goederen en van de samenhangende vorderingen die ontstaan uit de verhuring van 
een handelszaak; van vorderingen tot betaling van vergoedingen voor bewoning van en tot 
uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet 
volgen uit een overeenkomst; van alle geschillen betreffende de uitoefening van het recht 
van voorkoop ten gunste van de huurders van landeigendommen.



Nr. 334 - 18.6.07 HOF VAN CASSATIE 1369 

Die bepaling rekent bij de huurgeschillen ook de geschillen die ontstaan zijn uit een be-
zetting van private onroerende goederen zonder titel of recht. Te dezen is dat niet het ge-
val, aangezien het litigieuze onroerende goed tot het openbaar domein behoort en betrok-
ken wordt op grond van een titel dat net het voorwerp van het geschil is.

De vordering tot vergoeding of uitzetting wegens bezetting zonder titel of recht, be-
doeld in artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de echte inzet van dit proces 
zijn.

Artikel 593 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vrederechter kennis neemt van 
de geschillen over de titel, die in ondergeschikt verband staan met de vorderingen die op 
geldige wijze voor hem aanhangig zijn. A contrario, wanneer het geschil over de titel het 
werkelijke voorwerp van de vordering is en de bevoegdheid ratione summae van de vre-
derechter te boven gaat, moet deze zich onbevoegd verklaren en de zaak naar de bevoegde 
rechter verwijzen.

Volgens het bestreden vonnis was de vrederechter bevoegd, aangezien hij krachtens ar-
tikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd is om kennis te nemen van vorderin-
gen tot uitzetting uit plaatsen zonder recht betrokken en, derhalve, van de vordering van 
de verweersters tot geldigverklaring van hun oorspronkelijke opzegging en uitzetting van 
de eisers.

Te dezen wordt, gezien de omvang van de gevorderde bedragen, niet betwist dat de vre-
derechter te Dinant krachtens artikel 590 van het Gerechtelijk Wetboek niet bevoegd was.

Het werkelijke voorwerp van de hoofdvordering bestond daarenboven in de vaststelling 
van de rechten van de partijen op grond van de omschrijving van de overeenkomst die zij 
gesloten hadden en had slechts betrekking op de uitzetting van de eisers als gevolg van de 
stelling van de verweersters over die omschrijving.

De vrederechter van het kanton Dinant was bijgevolg niet bevoegd om uitspraak te 
doen over het geschil tussen de partijen. De omstandigheid dat de zaak door de arrondis-
sementsrechtbank bij hem aanhangig was gemaakt, doet wat dat betreft niet terzake, aan-
gezien het niet ging om beslissingen over de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 660, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, maar om beslissingen tot verwijzing, gegrond 
op artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek, dat geen enkele beslissing impliceert over de 
volstrekte bevoegdheid van de rechter waarnaar de zaak verwezen wordt.

De bevoegdheid van de rechter in hoger beroep wordt niet alleen bepaald door de be-
voegdheid van de eerste rechter, maar ook door het voorwerp van het geschil. De rechter 
in hoger beroep dient bijgevolg niet alleen uitspraak te doen over de bevoegdheid van de 
eerste rechter, maar ook over zijn eigen bevoegdheid als rechter in hoger beroep, met ver-
wijzing naar het werkelijke voorwerp van het geschil.

Aangezien de vrederechter van het kanton Dinant in werkelijkheid niet bevoegd was 
wegens het voorwerp van het geschil, geldt hetzelfde voor de Rechtbank van Eerste aan-
leg te Dinant, waaraan de zaak door het hoger beroep van de eisers is voorgelegd.

Nu het bestreden vonnis oordeelt dat de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is om 
kennis te nemen van het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van de vrederechter te 
Dinant, terwijl het geschil, door het voorwerp ervan, niet onder diens bevoegdheid viel, 
miskent het de verplichting die aan de rechters in hoger beroep opgelegd wordt door arti-
kel 643 van het Gerechtelijk Wetboek en schendt het bijgevolg dat artikel. Daarenboven 
schendt het de artikelen 72, 591, 1°, 593 en 660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
boek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Tweede onderdeel
Het onderdeel, in zoverre het de schending aanvoert van de artikelen 72 en 

660, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zonder aan te geven waarin die 
schending zou bestaan, is niet ontvankelijk.

Krachtens artikel 591, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de vrederech-
ter, ongeacht het bedrag van de vordering, kennis van vorderingen tot betaling 
van vergoedingen voor bewoning van en tot uitzetting uit plaatsen zonder recht 
betrokken, onverschillig of die vorderingen al dan niet volgen uit een overeen-
komst.

Overeenkomstig artikel 593 van dat wetboek neemt de vrederechter kennis van 
de geschillen over de titel, die het accessorium zijn van de vorderingen die op 
geldige wijze bij hem aanhangig zijn.

Enerzijds kent voormeld artikel 591, 1°, de vrederechter de bevoegdheid toe 
om kennis te nemen van de vorderingen tot uitzetting uit plaatsen zonder recht 
betrokken, zonder de onroerende goederen die tot het publiek domein behoren, 
hiervan uit te sluiten.

Het onderdeel, in zoverre het het tegendeel betoogt, faalt naar recht.
Anderzijds stelt het vonnis, dat op 20 maart 2002 door de Rechtbank van Eer-

ste Aanleg te Dinant in hoger beroep is gewezen, vast dat de eerste twee ver-
weersters de eisers hebben doen dagvaarden om de opzegging te doen geldig 
verklaren die zij hen op 25 maart 1993, tegen 1 juli 1994, ter kennis hadden ge-
bracht  op  grond  van  de  tussen  de  partijen  gesloten  overeenkomst,  genaamd 
"huurovereenkomst  voor  [een]  rusthuis",  en  hen  te  doen  veroordelen  om de 
plaats, op straffe van uitzetting en dwangsom, te verlaten en een deskundige-
landmeter aan te wijzen met als opdracht de eventuele huurschade te beschrijven 
en te schatten.

Dit vonnis analyseert de overeenkomst niet als een huurovereenkomst maar als 
een overeenkomst sui generis die in het kader van een concessie van een openba-
re dienst is gesloten, zodat het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de vrederechter 
krachtens voormeld artikel 591, 1°, bevoegd was om in eerste aanleg van de vor-
dering kennis te nemen, die wetsbepaling niet schendt en evenmin de artikelen 
593 en 643 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Eerste onderdeel
Zoals uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt, hebben de appelrechters 

de exceptie van onbevoegdheid onderzocht die de eisers op de onbevoegdheid 
van de eerste rechter hadden gegrond en hebben zij deze verworpen.

Het onderdeel, dat gericht is tegen een overtollige overweging van het bestre-
den vonnis, mist belang en is derhalve niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eisers in de kosten.
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18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. Mahieu.

Nr. 335

3° KAMER - 18 juni 2007

1º KOOPHANDEL. KOOPMAN - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE 
DIENST - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - HANDELSRECHT - TOEPASSING - 
UITZONDERINGEN

2º OPENBARE DIENST - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST 
- HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - HANDELSRECHT - TOEPASSING - 
UITZONDERINGEN

3º KOOPHANDEL. KOOPMAN - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE 
DIENST - HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER - 
VERPLICHTING - GEVOLG

4º OPENBARE DIENST - AUTONOOM OVERHEIDSBEDRIJF - OPDRACHT VAN OPENBARE DIENST 
- HOEDANIGHEID VAN KOOPMAN - AFWEZIGHEID - INSCHRIJVING IN HET HANDELSREGISTER - 
VERPLICHTING - GEVOLG

5º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING - GRENZEN - 
VOOROPSTELLING DIE STEUNT OP EEN ONJUISTE RECHTSGROND

6º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - VERPLICHTING - GRENZEN - 
VOOROPSTELLING DIE STEUNT OP EEN ONJUISTE RECHTSGROND

7º KOOPHANDEL. KOOPMAN - PERSONEN ONDERWORPEN AAN DE WETTEN BETREFFENDE 
HET HANDELSREGISTER - VERPLICHTING ZICH ERNAAR TE GEDRAGEN - ANDERE VORM VAN 
BEKENDMAKING VAN INLICHTINGEN DIE IN HET HANDELSREGISTER MOETEN VOORKOMEN – 
UITWERKING

1º en 2° Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zonder 
winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst verricht, en hoewel 
het bedrijf zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, worden door de regels van 
het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de regels waarvan de toepassing door  
de wet zelf uitgesloten wordt en van die welke niet verenigbaar zijn met de bepalingen  
van het beheerscontract of met de bepalingen die deze opdracht van openbare dienst  
regelen1. (Artt. 3, §1, 7 en 8, Wet 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige 
economische overheidsbedrijven)

3º en 4° De rechtsvordering tot betaling van een factuur betreffende de verplaatsing van 
kabels van de verweerster, welke vereist was voor werkzaamheden aan een spoorlijn en  
betrekking heeft op het vervullen van een opdracht van openbare dienst door de eiseres,  
is niet ontvankelijk aangezien laatstgenoemde op het tijdstip van het instellen van die 
rechtsvordering niet in het handelsregister ingeschreven was2. (Artt. 3, §1, 7 en 8, Wet 21 
maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven; 
Artt. 4, 6, 40, 41 en 42, Wetten betreffende het handelsregister gecoordineerd op 20 juli 

1 Zie concl. O.M. in Pas, 2007, nr.335. 
2 Ibid.
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1964)

5º en 6° Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepassing,  
op de rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten betreffende het  
handelsregister  die in  het middel  bedoeld worden,  dient  de prejudiciële vraag die  tot  
staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, niet aan het Grondwettelijk  
Hof te worden gesteld3. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

7º De omstandigheid dat de inlichtingen die in het handelsregister moeten voorkomen of  
het  merendeel  daarvan  in  een  andere  vorm  zijn  bekendgemaakt,  ongeacht  welke,  
ontslaat de persoon die onderworpen is aan de wetten betreffende het handelsregister,  
niet van de verplichting om zich naar de bij die wetten voorgeschreven verplichtingen te  
gedragen. (Artt. 4, 6, 40, 41 en 42, Wetten betreffende het handelsregister gecoordineerd 
op 20 juli 1964)

(N.M.B.S. HOLDING nv T. ASSOCIATION LIEGEOISE DU GAZ, cv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0080.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 mei 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Luik.
De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet;
- de artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel;
- de artikelen 4, 6, 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten betreffende het han-

delsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, voor de opheffing ervan bij artikel 72, 2°, van 
de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot 
modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten 
en houdende diverse bepalingen;

- artikel 8 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige eco-
nomische overheidsbedrijven.

Aangevochten beslissingen
Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het de rechtsvordering van de eise-

res tegen de verweerster onontvankelijk verklaart. Het is op de volgende redenen gegrond:
"Terwijl de (eiseres), bij dagvaarding van 8 november 2000, van de (verweerster) de 

betaling vordert van 372.926 frank, die zij op 17 november 1997 gefactureerd heeft voor 
de verplaatsing van haar kabels te Ans, rue Branche Planchard, welke vereist was voor de 
werkzaamheden aan de spoorlijn nr. 36 Luik-Brussel, werpt (de verweerster) haar in limi-
ne litis de nietigheid van de dagvaarding tegen, op grond dat deze geen melding maakt 
van het inschrijvingsnummer van de (eiseres) in het handelsregister, evenals de onontvan-

3 Ibid.
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kelijkheid van de rechtsvordering, 'bij gebrek aan vermelding, in het dagvaardingsexploot, 
van het inschrijvingsnummer in het handelsregister en behoudens verantwoording van die 
inschrijving op de datum waarop de eis werd ingesteld binnen de door de rechtbank ge-
stelde termijn' (artikel 41 van de wetten betreffende het handelsregister);

Dat het bestreden vonnis de exceptie in aanmerking heeft genomen en de vordering on-
ontvankelijk heeft verklaard met toepassing van de artikelen 40 en 41 van die wetten;

Dat de (eiseres) aanspraak maakt op het feit dat zij niet in het handelsregister was inge-
schreven op de datum waarop de eis werd ingesteld; dat zij meent dat zij dit ook niet hoef-
de te zijn, aangezien zij 'een publiekrechtelijke rechtspersoon is' en 'dat de wetgeving be-
treffende het handelsregister niet van toepassing is op publiekrechtelijke rechtspersonen', 
ook al beschouwde de wet van 1 augustus 1960 haar verbintenissen als handelsverbinte-
nissen;

Dat het statuut van de (eiseres) sinds de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven niet zo eenvoudig meer is als zij wil 
laten uitschijnen;

Dat, aldus: 'si ne peuvent en principe être commerciales (...) les personnes (morales) de 
droit public: Etat, provinces, communes, agglomérations, fédérations de communes, cette 
affirmation doit cependant être nuancée; il existe des organismes hybrides qui, tout en 
étant créés dans l'intérêt public, poursuivent une activité commerciale; ils relèvent pour 
partie du droit administratif et pour partie du droit commercial (...); citons (...) des établis-
sements publics de nature commerciale: (...)' de N.M.B.S. (T.P.D.C., dl. I, p. 37);

Dat, immers, sinds de wet van 21 maart 1991 een onderscheid heeft gemaakt tussen de 
opdrachten van openbare dienst en de door mededinging gekenmerkte activiteiten, die pu-
bliekrechtelijke  rechtspersonen een statuut  hebben verkregen,  'un statut  -  "semi-privé" 
diront d'aucuns, "semi-public" diront d'autres - qui constitue un moyen terme entre la logi-
que administrative et la logique du marché. Alors qu'antérieurement l'une des caractéristi-
ques du fonctionnement des entreprises publiques à vocation industrielle ou commerciale 
était l'escamotage du marché, l'un des aspects importants du nouveau statut conféré aux 
quatre entreprises précitées (Régie des télégraphes et des téléphones devenue Belgacom, 
Régie des Postes devenue La Poste, S.N.C.B. et Régie des voies aériennes transformée en 
S.N.V.A.) est leur insertion dans un marché concurrentiel' (P. Quertainmont, Les entrepri-
ses publiques autonomes. Un bilan de l'application de la loi du 21 mars 1991, R.D.C., 
1996, p. 507);

Dat, aldus, zo luidens artikel 156 van de wet, 'de gewone dienst van reizigersvervoer in 
binnenlands verkeer tot de opdrachten van openbare dienst (van de eiseres behoort), zo 
ook eventuele versterkingstreinen voor de regelmatige diensten (vakantieperiode, sport-
manifestaties)', 'daar tegenover staat dat bijvoorbeeld speciale treinen die in dienst worden 
gesteld op vraag van derden of de SST, die een quasi exclusieve internationale roeping 
heeft, niet onder de opdrachten van openbare dienst vallen' (Gedr. St. Kamer, nr. 1287/10-
89/90, p. 400), evenmin als het goederenvervoer;

Dat hoewel die 'andere vervoeractiviteiten tot het maatschappelijk doel behoren (inter-
nationaal vervoer, goederenvervoer met gesloten treinen of volledige wagenladingen, col-
livervoer, gecombineerd vervoer...), het aanbevelenswaardig is het initiatief en het beheer 
ervan aan de N.M.B.S. over te laten, in het kader van haar autonomie, en die activiteit vrij 
te stellen van de specifieke regels inzake de opdrachten van openbare dienst';

Dat 'de tweede opdracht van openbare dienst een vervoerinfrastructuur aanleggen is die 
als dusdanig van nationaal belang wordt beschouwd, ongeacht de aard en de omvang van 
het verkeer dat ervan gebruik maakt. Het is immers wenselijk dat de overheid de verant-
woordelijkheid over de spoorweginfrastructuur behoudt, zoals die over de weginfrastruc-
tuur en de binnenwateren, om niet alleen het nakomen van sommige commerciële regels 
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tussen de vervoerwijzen te waarborgen, maar ook omdat het de absolute voorwaarde is 
van een mobiliteitsbeleid op middellange en lange termijn' (ibid., p. 80);

Dat, in die omstandigheden, 'le risque existe de voir soulever des difficultés en ce qui 
concerne les règles juridiques, sensiblement différentes, applicables aux deux types d'acti-
vités. (...) On pourrait ainsi voir le juge, amené à trancher un litige relatif à une entreprise 
publique, ne pas appliquer le droit commercial, dans l'hypothèse où c'est l'exercice d'une 
mission de service public qui est en jeu, ou l'appliquer dans l'hypothèse contraire'

(P. Quertainmont, op.cit., p. 508);
Dat het betrokken geschil de uitoefening van een opdracht van openbare dienst van de 

(eiseres) op het spel zet;
Dat, evenwel, het feit dat het geschil betrekking heeft op het vervullen van een opdracht 

van openbare dienst van de (eiseres), niet impliceert dat het geschil ipso facto berecht 
moet worden met toepassing van de administratieve rechtsregels, met uitsluiting van de 
regels van het handelsrecht;

Dat, immers, luidens artikel 8 van de wet van 21 maart 1991, de handelingen van de au-
tonome overheidsbedrijven geacht worden daden van koophandel te zijn, of het nu hande-
lingen betreft die verricht worden in het kader van de in het beheerscontract gedefinieerde 
opdrachten van openbare dienst, dan wel andere activiteiten die deze bedrijven vrij kun-
nen ontplooien, mits deze verenigbaar zijn met hun maatschappelijk doel;

Dat : 'cette affirmation de principe justifie l'application aux entreprises publiques, et 
aux entreprises publiques autonomes spécialement, toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé 
par les textes particuliers qui les régissent, des lois propres au droit commercial (...). La 
présomption de commercialité que la loi attache ainsi aux actes des services publics à ca-
ractère industriel et commercial n'entraîne toutefois aucune vocation du droit commercial, 
ou du droit privé, à les régir ad generalia. La doctrine observe en effet que, toutes indu-
strielles ou commerciales que soient les activités des entreprises publiques économiques, 
leur exploitation doit demeurer dictée par le service ou l'intérêt publics pour la satisfaction 
desquels elles ont été créées. Leurs lois organiques ou leurs statuts le leur rappellent; pour 
les entreprises régies par la loi du 21 mars 1991, c'est le contrat de gestion relatif aux mis-
sions et tâches d'intérêt public qui joue ce rôle. Il en résulte une première entrave à l'appli-
cation généralisée des règles du droit privé. D'autre part, le législateur étend parfois ex-
pressément aux services publics à caractère industriel et commercial le bénéfice de préro-
gatives ou la charge de contraintes auxquelles les pouvoirs publics sont normalement sou-
mis. De plus, certains principes généraux que le droit administratif s'est forgés en considé-
ration d'impératifs inhérents à l'idée de service public doivent être étendus aux entreprises 
publiques, suivant une opinion très généralement admise: il s'agit, comme on le sait, du 
principe de la continuité des services publics, de l'égalité d'accès à ceux-ci et de la loi du 
changement. Le droit privé peut s'en trouver écarté ou aménagé lorsqu'il apparaît incom-
patible avec ces règles ou principes du droit administratif (...). Mais pareille éviction doit 
demeurer limitée à celle des règles du droit privé ou commercial avec lesquelles le droit 
administratif apparaît de la sorte en conflit' (X. Dieux, Les entreprises publiques et le droit 
commercial, in Les entreprises publiques autonomes. La nouvelle loi du 21 mars 1991, 
Bruylant, Brussel, 1992, p. 106 tot 109);

Dat: 'une autre prévention à l'encontre de l'application du droit commercial aux entre-
prises publiques est liée au fait qu'un nombre important de règles propres à ce droit ne 
sont applicables qu'aux personnes auxquelles la qualité de commerçant est reconnue. (...) 
Suivant le droit commun, une personne morale est commerçante lorsque son objet consis-
te dans l'exploitation d'activités commerciales au sens des articles 1er, 2 et 3 du Code de 
commerce. Cette qualité est indépendante de celle des personnes qui la contrôlent le cas 
échéant (...). La circonstance qu'une personne morale revêt un caractère de droit public 
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parce qu'elle a été créée et qu'elle est contrôlée par les pouvoirs publics fût-ce même par 
des moyens qui relèvent du droit administratif, est donc indifférente pour la réponse qu'il 
convient de donner à la question de savoir si la qualité de commerçant peut lui être recon-
nue. La mission d'intérêt public qui lui est confiée ne fait pas en soi davantage obstacle à 
la reconnaissance de cette qualité si la loi organique répute ses activités commerciales, 
alors même que l'esprit de lucre leur serait étranger. A fortiori en va-t-il de même encore 
si l'on adopte de la commercialité des entreprises une conception fondée sur le critère ob-
jectif de la recherche d'un excédent des recettes sur les dépenses. Le système consacré par 
la loi du 21 mars 1991 nous paraît apporter un appui supplémentaire à la conception ci-
dessus esquissée, dès lors que les actes des entreprises autonomes sont réputés commerci-
aux, qu'ils ressortissent aux missions de service public définies par le contrat de gestion, 
ou aux autres activités que de telles entreprises seront libres d'exploiter conformément à 
l'article 7 (...). Mais il va de soi que (...) les règles du droit commercial dont le champ est, 
ratione personae, réservé aux commerçants ou aux opérations accomplies par eux (...) 
sont, elles aussi, susceptibles de céder devant des principes supérieurs de droit public' (X. 
Dieux, op.cit., pp. 110 à 112);

Dat er te dezen geen enkel hoger beginsel van publiek recht en evenmin enige organie-
ke of statutaire bepaling aangevoerd wordt die de toepassing van de gecoördineerde wet-
ten betreffende het handelsregister zou uitsluiten en de (eiseres) dus zou vrijstellen van de 
verplichting zich in het handelsregister in te schrijven voor de uitoefening van haar activi-
teiten die de wet, zonder onderscheid, als handelsactiviteiten aanmerkt;

Dat de omstandigheid dat 'de meeste inlichtingen' die in het handelsregister opgenomen 
moeten worden, het publiek reeds ter kennis zijn gebracht door de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad van de verschillende wetten en koninklijke besluiten die de (eiseres) 
betreffen,  geen enkele onverenigbaarheid doet  ontstaan die hieraan in de weg zouden 
staan,  te  meer  daar  ook de privaatrechtelijke  handelsvennootschappen aan  bekendma-
kingsformaliteiten in het Belgisch Staatsblad dienen te voldoen;

Dat hoewel (de eiseres) haar inschrijvingsnummer in de bij wet van 16 januari 2003 op-
gerichte Kruispuntbank van Ondernemingen vermeldt en hoewel het ondernemings-num-
mer krachtens de voormelde wet als handelsregisternummer dienst doet, zulks niet weg-
neemt dat de rechtsvordering, met toepassing van artikel 14 van diezelfde wet, ambtshalve 
onontvankelijk moet worden verklaard omdat de eisende handels-vennootschap op het 
ogenblik van het instellen van haar vordering niet ingeschreven was; dat de mededeling 
door de (eiseres) van haar ondernemingsnummer dus niet betekent dat haar vordering niet 
onontvankelijk zou zijn".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 1 van het Wetboek van Koophandel zijn kooplieden "zij die daden 

uitoefenen, bij de wet daden van koophandel genoemd, en daarvan, hoofdzakelijk of aan-
vullend, hun gewoon beroep maken". De artikelen 2 en 3 van het Wetboek van Koophan-
del beschouwen een reeks handelingen als "daden van koophandel", waaronder "alle ver-
richtingen van vervoer te land" (artikel 2).

De in de artikelen 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel opgesomde handelingen 
worden als daden van koophandel aangemerkt omdat de wetgever vermoedt dat zij met 
winstoogmerk worden verricht. Het gaat echter om een weerlegbaar vermoeden : het be-
wijs van de afwezigheid van winstoogmerk belet dat de handeling als een daad van koop-
handel wordt aangemerkt.

De publiekrechtelijke rechtspersonen, waaronder de autonome overheidsbedrijven, met 
name wanneer zij een opdracht van openbare dienst vervullen, zijn geen kooplieden in de 
zin van deze artikelen. Hoewel zij handelingen verrichten die als daden van koophandel 
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worden  omschreven,  zijn  ze  handelingen in  bijkomende orde  naast  hun  opdracht  van 
openbaar belang. Die activiteiten worden meegetrokken in het kielzog van hun activiteit 
van openbare dienst en verliezen hun handelskenmerken: de behaalde voordelen hebben 
geen persoonlijke verrijking (winstoogmerk) tot doel, maar het algemeen belang.

Het feit dat de handelingen van de rechtspersoon, in voorkomend geval, door de wet - 
door artikel 8 van de wet van 21 maart 1991, wat de handelingen van de autonome over-
heidsbedrijven betreft - als daden van koophandel worden beschouwd, betekent niet dat 
de rechtspersoon daardoor handelaar wordt.  Indien van het tegendeel uitgegaan wordt, 
zou immers aan het vermoeden dat de handelingen van die persoon met winstoogmerk 
worden verricht, een onweerlegbaar karakter worden toegekend, wat strijdig zou zijn met 
de artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel.

Daarenboven volgt uit de artikelen 40 en 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten be-
treffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, dat de rechtsvordering van 
de eiser niet ontvankelijk is bij gebrek aan inschrijving in het handelsregister, zoals be-
doeld in de artikelen 4 en 6 van die wetten, wanneer de eiser een handelaar is en zijn 
rechtsvordering  haar  oorzaak  vindt  in  een  daad  van  koophandel.  De  begrippen 
"handelaar" en "daad van koophandel" moeten worden uitgelegd in het licht van de voor-
melde artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel en zijn dus niet van toepas-
sing op een autonoom overheidsbedrijf,  of althans niet  wanneer het  een opdracht van 
openbare dienst vervult.

Te dezen stelt het bestreden arrest vast dat de voormalige N.M.B.S., die een autonoom 
overheidsbedrijf is (in wier rechten de eiseres is getreden), een opdracht van openbare 
dienst vervult.

Bijgevolg kon het arrest uit de vaststelling dat de handelingen van de autonome over-
heidsbedrijven - hierbij inbegrepen de handelingen die verricht worden in het kader van 
de opdrachten van openbare dienst - door artikel 8 van de wet van 21 maart 1991 als da-
den van koophandel worden aangemerkt, niet wettig afleiden dat de wetten betreffende 
het handelsregister, met inbegrip dus van de artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 van die wetten, 
van toepassing zouden zijn, op grond dat er geen enkel hoger beginsel van publiek recht 
of zelfs enige organieke of statutaire bepaling aangevoerd wordt die de toepassing van de 
voormelde wetten zou uitsluiten.

Het arrest kan hieruit dus evenmin wettig besluiten dat de vordering die tegen de ver-
weerster is ingesteld door de voormalige N.M.B.S., welke het arrest als "handelsvennoot-
schap" omschrijft, niet ontvankelijk was op grond dat de voormalige N.M.B.S., op het 
ogenblik van het instellen van haar rechtsvordering, niet in het handelsregister ingeschre-
ven was.

Bijgevolg schendt het arrest de artikelen 1, 2 en 3 van het Wetboek van Koophandel, 4, 
6, 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten betreffende het handelsregister, gecoör-
dineerd op 20 juli 1964, en 8 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming 
van sommige economische overheidsbedrijven.

Subsidiair, indien de artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 van de wetten betreffende het handels-
register, gecoördineerd op 20 juli 1964, in onderling verband met de artikelen 1, 2 en 3 
van het Wetboek van Koophandel, zo uitgelegd moeten worden dat een autonoom over-
heidsbedrijf in het kader van zijn opdracht van openbare dienst een handelaar is en als 
dusdanig onderworpen is aan de regels van het handelsregister en op het ogenblik van het 
instellen van zijn rechtsvordering dus in het handelsregister ingeschreven moet zijn, zou-
den die aldus uitgelegde bepalingen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, in 
zoverre zij, eensdeels, privaatrechtelijke rechtspersonen die handelingen met winstoog-
merk verrichten en, anderdeels, de autonome overheidsbedrijven die handelingen in het 
kader van hun opdracht van openbare dienst verrichten, op dezelfde wijze behandelen, ter-
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wijl de laatstgenoemde bedrijven de bescherming van het algemeen belang nastreven en 
hun taken van openbare dienst door het beheerscontract geregeld worden en het algemeen 
belang tot doel hebben.

Bijgevolg verzoekt de eiseres het Hof in dit geval, met toepassing van artikel 26, §2, 
van de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, aan het Arbitragehof de 
volgende prejudiciële vraag te stellen:

"Schenden de artikelen 4, 6, 40, 41 en 42 van de wetten betreffende het handelsregister, 
gecoördineerd op 20 juli 1964, in onderling verband met de artikelen 1, 2 en 3 van het 
Wetboek van Koophandel, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij, wanneer 
ze de ontvankelijkheid van de rechtsvordering van een handelaar die haar oorsprong vindt 
in een daad van koophandel, afhankelijk stellen van zijn inschrijving in het handelsregis-
ter op het ogenblik van het instellen van die rechtsvordering, eensdeels de privaatrechtelij-
ke fysieke personen of rechtspersonen die handelaar zijn en anderdeels de autonome over-
heidsbedrijven wier rechtsvordering betrekking heeft op handelingen die verricht zijn in 
het kader van hun opdracht van openbare dienst, op dezelfde wijze behandelen?".

Tweede onderdeel
Uit de artikelen 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten betreffende het handels-

register, gecoördineerd op 20 juli 1964, blijkt dat de rechtsvordering van de verzoeker bij 
gebrek aan inschrijving in het handelsregister zoals bedoeld in de artikelen 4 en 6 van die 
wetten, niet ontvankelijk is wanneer de verzoeker handelaar is en zijn vordering haar oor-
sprong in een daad van koophandel vindt. De begrippen "handelaar" en "daad van koop-
handel" moeten worden uitgelegd in het licht van de artikelen voormelde artikelen 1, 2 en 
3 van het Wetboek van Koophandel.

De inschrijving in het handelsregister is evenwel niet vereist - en de sanctie van onont-
vankelijkheid wegens gebrek aan inschrijving op het ogenblik van het instellen van de 
rechtsvordering is bijgevolg niet van toepassing - wanneer de inlichtingen die in het han-
delsregister moeten voorkomen of, op zijn minst, de meeste van die inlichtingen reeds in 
een andere vorm zijn bekendgemaakt, zoals de bekendmaking van de verschillende wetten 
en koninklijke besluiten in het Belgisch Staatsblad.

Het arrest, dat vaststelt dat "de meeste inlichtingen die in het handelsregister opgeno-
men moeten worden, het publiek reeds ter kennis zijn gebracht door de bekendmaking in 
het Belgisch Staatsblad van de verschillende wetten en koninklijke besluiten die de (eise-
res) betreffen", kan derhalve niet wettig beslissen dat de voormalige N.M.B.S. toch de 
verplichting had bij  het  instellen van haar rechtsvordering in het handelsregister inge-
schreven te zijn en dat haar rechtsvordering, nu zij dit niet heeft gedaan, niet ontvankelijk 
is.

Het schendt bijgevolg de artikelen 4, 6, 40, 41 en, voor zover nodig, 42 van de wetten 
betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Krachtens artikel 3, §1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-

ming van sommige economische overheidsbedrijven, worden de bijzondere re-
gels en voorwaarden waaronder een autonoom overheidsbedrijf de opdrachten 
van openbare dienst vervult die het door de wet zijn toevertrouwd, vastgelegd in 
een beheerscontract tussen de Staat en dat bedrijf.

Artikel 7 van dezelfde wet bepaalt dat de autonome overheidsbedrijven vrij, 
binnen de grenzen van deze wet, alle bedrijvigheden kunnen ontwikkelen die 
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verenigbaar zijn met hun doel. 
Luidens artikel 8, eerste lid, van de voormelde wet, worden de handelingen 

van de autonome overheidsbedrijven geacht daden van koophandel te zijn.
Het tweede lid van dit artikel bepaalt dat die bedrijven echter niet onderwor-

pen zijn aan de bepalingen van boek III van het Wetboek van Koophandel en de 
immuniteit van tenuitvoerlegging genieten voor de goederen die geheel of ge-
deeltelijk zijn bestemd voor de uitvoering van hun taken van openbare dienst.

Uit de parlementaire voorbereiding van de wet blijkt dat de wetgever, door de 
handelingen van de autonome overheidsbedrijven als daden van koophandel aan 
te merken, die bedrijven aan hetzelfde rechtsstelsel als  privaatrechtelijke han-
delsvennootschappen heeft willen onderwerpen.

Alle handelingen van een autonoom overheidsbedrijf, zelfs die welke het zon-
der winstoogmerk in het vervullen van zijn opdracht van openbare dienst ver-
richt, en hoewel het bedrijf  zelf niet de hoedanigheid van koopman verwerft, 
worden door de regels van het handelsrecht beheerst, met uitzondering van de re-
gels waarvan de toepassing door de wet zelf uitgesloten wordt en van die welke 
niet verenigbaar zijn met de bepalingen van het beheerscontract of met de bepa-
lingen die deze opdracht van openbare dienst regelen.

Hieruit volgt dat de bepalingen van de in het middel bedoelde artikelen van de 
wetten betreffende het handelsregister, gecoördineerd op 20 juli 1964, van toe-
passing zijn op de activiteit die door een autonoom overheidsbedrijf uitgeoefend 
wordt.

Het arrest stelt vast dat het geschil, dat betrekking heeft op een vordering van 
de eiseres tot betaling van een factuur betreffende een verplaatsing van kabels 
die aan de verweerster toebehoorden en die vereist was voor werkzaamheden aan 
een spoorlijn, betrekking heeft op het vervullen van een opdracht van openbare 
dienst door de eiseres.

Nu het arrest oordeelt "dat er te dezen geen enkel hoger beginsel van publiek 
recht en evenmin enige organieke of statutaire bepaling aangevoerd wordt die de 
toepassing van de (voormelde) gecoördineerde wetten zou uitsluiten en de (eise-
res) dus zou vrijstellen van de verplichting zich in het handelsregister in te schrij-
ven voor de uitoefening van haar activiteiten die de wet, zonder onderscheid, als 
handelsactiviteiten aanmerkt", verantwoordt het zijn beslissing om de rechtsvor-
dering van de eiseres onontvankelijk te verklaren naar recht, aangezien de eiseres 
op het ogenblik van het instellen van die rechtsvordering niet in dat register was 
ingeschreven.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Aangezien de hoedanigheid van koopman geen uitstaans heeft met de toepas-

sing, op de rechtsvordering van de eiseres, van de bepalingen van de wetten be-
treffende het handelsregister die in dit onderdeel bedoeld worden, dient de preju-
diciële vraag die tot staving van de daarin uiteengezette grief wordt voorgesteld, 
niet aan het Grondwettelijk Hof te worden gesteld.

Tweede onderdeel
De omstandigheid dat de inlichtingen die in het handelsregister moeten voor-
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komen of het merendeel daarvan in een andere vorm zijn bekendgemaakt, onge-
acht welke, ontslaat de persoon die onderworpen is aan de wetten betreffende het 
handelsregister, niet van de verplichting om zich naar de bij die wetten voorge-
schreven verplichtingen te gedragen.

Het onderdeel faalt naar recht.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. De Gryse.

Nr. 336

3° KAMER - 18 juni 2007

1º VERBINTENIS - UITVOERING - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - BETALING VOOR HET 
VERVULLEN ERVAN - VOORWAARDE NIET VERVULD - GEVOLG

2º TERUGVORDERING VAN HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE - VERBINTENIS 
- UITVOERING - OPSCHORTENDE VOORWAARDE - BETALING VOOR HET VERVULLEN ERVAN - 
GEVOLG

3º PAND - DERDE-PANDHOUDER - TERUGGAVE - VOORWAARDEN

4º VERBINTENIS - PAND - DERDE-PANDHOUDER - TERUGGAVE - VOORWAARDEN

1º en 2° De uitvoering van een onder opschortende voorwaarde aangegane verbintenis, als  
de betaling is gedaan voordat de voorwaarde is vervuld en als deze niet is vervuld, is een 
onverschuldigde betaling waaruit  een wettelijke verplichting  tot  teruggave voortvloeit1.  
(Artt. 1375, 1376 en 1377, B.W.)

3º  en  4°  De  verplichting  van  de  derde-pandhouder  om  het  pand  terug  te  geven,  is  
afhankelijk  van  de  opschortende  voorwaarde  dat  de  schuld  waarvoor  het  pand  is 
gegeven, volledig is afgelost of dat de schuldeiser hiermee heeft ingestemd, tenzij  de  
pandhouder van deze opschortende voorwaarde misbruik maakt.  (Artt.  2076 en 2082, 
eerste lid, B.W.)

(B. en P. T. FORTIS BANK nv)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0116.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 oktober 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.

1 Cass., 7 okt. 1982, AR 6650, AC., 1982-83, nr 99; zie Cass., 26 juni 1998, AR F.97.0071.F, nr 344.
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De eerste voorzitter heeft de zaak bij beschikking van 8 mei 2007 verwezen 
naar de derde kamer.

Raadsheer Sylviane Velu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren volgend middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1235, 1376, 1377 en 1378 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- beschikkingsbeginsel;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
Het arrest veroordeelt de eisers om de verweerster te vrijwaren tegen haar hoofdveroor-

deling, jegens Mevrouw D. B., in hoofdzaak en in de interest en de kosten, te weten [de 
betaling] van een bedrag van 4.957,87 euro, vermeerderd met de gerechtelijke interest te-
gen de wettelijke rentevoet van 8 februari 2002 tot algehele betaling, en in de kosten van 
Mevrouw D. B., vereffend op een bedrag van 911,94 euro, en veroordeelt hen in de kosten 
van de rechtsvordering tot vrijwaring, op grond van alle redenen die hier als volledig 
weergegeven worden beschouwd en inzonderheid

"dat (de verweerster) aan Mevrouw D.B. een vergoeding moet betalen gelijk aan de 
achterstallige huurgelden en de huurschade die de failliete b.v.b.a. Ponette verschuldigd is 
ten gevolge van de vergissing die zij (heeft) begaan tijdens de uitvoering van een overeen-
komst tot bewaargeving van effecten bij wijze van pandgeving;

dat zij niet verduidelijkt welke bankverrichting of -dienst in hoofde van de b.v.b.a. Po-
nette een schuld aan achterstallige huurgelden jegens haarzelf heeft doen ontstaan, zodat 
die schuldvordering gedekt zou zijn door de borgstelling van de (eisers);

dat de overeenkomst tot bewaargeving van effecten aan de zijde van de b.v.b.a. Ponette 
geen enkele verplichting heeft doen ontstaan om aan de bank een vergoeding te betalen 
die deze eventueel zou moeten uitbetalen ten gevolge van een contractuele fout;

dat (de verweerster) haar vordering ook grondt op het bestaan van een onverschuldigde 
betaling;

dat, luidens artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek, hij die bij vergissing of met zijn 
weten iets ontvangen heeft dat hem niet verschuldigd was, verplicht is het terug te geven 
aan degene van wie hij het ontvangen heeft zonder dat het verschuldigd was;

dat de terugvordering van het onverschuldigd betaalde, in de regel, twee voorwaarden 
onderstelt, eensdeels, een betaling, en, anderdeels, het onverschuldigd karakter ervan;

dat (de verweerster) te dezen de effecten van de (eisers) heeft verkocht en hen de tegen-
waarde ervan heeft gestort, tot beloop van 322.056 frank (...), terwijl dit bedrag hen niet 
verschuldigd was, aangezien die transactie volgens de overeenkomst niet zonder toestem-
ming van Mevrouw D.B. mocht worden uitgevoerd;

dat (de verweerster) hen bijgevolg het gedeelte van de verkoopprijs mag terugvorderen 
dat overeenstemt met de door Mevrouw D.B. gevorderde achterstallige huurgelden en de 
huurschade, dat ten onrechte in hun voordeel is vrijgegeven en hen dus ten onrechte is uit-
betaald in de zin van artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek;

dat die vergissing geen invloed heeft op hun relaties met de bank, aangezien er geen en-
kele reden is waarom de achterstallige huurgelden en vergoedingen wegens huurschade 



Nr. 336 - 18.6.07 HOF VAN CASSATIE 1381 

die normaal gezien door de huurwaarborg gedekt moesten worden, definitief ten laste van 
(de verweerster) zouden moeten vallen".

Grieven
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, onderstelt elke 

terugvordering van een onverschuldigd betaald bedrag een betaling en dat deze onver-
schuldigd is verricht.

Zo is het niet voldoende dat er een vermogensoverdracht is geschied, maar moet deze 
in de vorm van een betaling zijn gedaan of, met andere woorden, ter uitvoering van een 
onderstelde schuld. Vervolgens moet de betaling onverschuldigd zijn verricht en dit kan 
alleen het geval zijn als zij zonder oorzaak is.

Wanneer de bank de opbrengst van de verkoop van effecten aan de eigenaars ervan uit-
betaalt, geschiedt dit zonder oorzaak, aangezien deze betaling zijn oorzaak vindt in hun 
hoedanigheid van eigenaar. De omstandigheid dat de verkochte effecten door een vergis-
sing bij de identificatie aan een derde in pand zijn gegeven en dat de bank ten gevolge van 
die vergissing ten aanzien van de derde aansprakelijk is, betekent voorts niet dat de beta-
ling aan de eigenaar van de effecten onverschuldigd is, aangezien de fout van de bank de 
oorzaak van de veroordeling is.

Het arrest, dat de eisers veroordeelt om de verweerster te vrijwaren tegen de veroorde-
lingen die te haren laste ten aanzien van Mevrouw D.B. zijn uitgesproken wegens de fout 
die zij begaan heeft, op grond dat de verkoop van de effecten volgens de overeenkomst al-
leen met toestemming van Mevrouw D.B. kon geschieden, dat de verweerster van de ei-
sers het gedeelte van de verkoopprijs mocht vorderen dat met die veroordeling overeen-
stemde en dat "er geen enkele reden is waarom de achterstallige huurgelden en vergoedin-
gen wegens huurschade die normaal gezien door de huurwaarborg gedekt moesten wor-
den, definitief ten laste van (de verweerster) zouden moeten vallen", verantwoordt bijge-
volg zijn beslissing, die steunt op de terugvordering van een onverschuldigde betaling, 
niet naar recht (schending van de artikelen 1235, 1376, 1377 en 1378 van het Burgerlijk 
Wetboek).

Tweede onderdeel
Indien het arrest, door zijn beslissing dat er geen enkele reden is waarom "de achterstal-

lige huurgelden en vergoedingen wegens huurschade die normaal gezien door de huur-
waarborg gedekt moesten worden, definitief ten laste van (de verweerster) zouden moeten 
vallen", oordeelt dat verweersters rechtsvordering tot vrijwaring gegrond is op de verrij-
king zonder oorzaak, die met name kan worden afgeleid uit de artikelen 549, 585 en 1793 
van het Burgerlijk Wetboek, en die een verrijking en verarming onderstelt die in een on-
derling verband tot elkaar staan en beide zonder oorzaak zijn, dan heeft het de oorzaak 
van de vordering ambtshalve gewijzigd zonder een heropening van het debat te bevelen 
teneinde de eisers in staat te stellen hierover uitleg te verschaffen, aangezien de verweer-
ster haar rechtsvordering niet daarop had gegrond (schending van artikel 1138, 2°, van het 
Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het beschikkingsbeginsel en van het algemeen be-
ginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
In zoverre het  onderdeel  de schending van artikel  1378 van het  Burgerlijk 

Wetboek aanvoert, zonder te verduidelijken waarin die schending bestaat, is het, 
zoals de verweerster betoogt, niet ontvankelijk.
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Voor het overige vormt de uitvoering van een verbintenis onder opschortende 
voorwaarde, als de betaling vóór de vervulling van de voorwaarde is geschied en 
die voorwaarde niet is vervuld, een onverschuldigde betaling waarvan de terug-
gave een wettelijke verplichting vormt die voortvloeit uit de artikelen 1375, 1376 
en 1377 van het Burgerlijk Wetboek. 

Uit de artikelen 2076 en 2082, eerste lid, van dat wetboek volgt daarenboven 
dat de verplichting van de derde-pandhouder om het pand terug te geven, afhan-
kelijk is van de opschortende voorwaarde dat de schuld tot zekerheid waarvan 
het pand is gegeven, ten volle is betaald of dat de schuldeiser hiermee heeft inge-
stemd, behalve indien de pandhouder dit pand misbruikt.

Het arrest stelt vast dat de eisers effecten die hun toebehoorden bij de verweer-
ster in pand gegeven hebben tot zekerheid van de uitvoering van de verbintenis-
sen die de vennootschap Ponette had aangegaan in het kader van een huurover-
eenkomst met M. D.B. 

Het arrest, dat oordeelt dat "de [verweerster], in haar hoedanigheid van over-
eengekomen derde, de effecten diende te bewaren en ze niet mocht afstaan noch 
verkopen zonder toestemming van de verhuurster, zoals de overeenkomst overi-
gens bepaalde", en dat de verweerster die effecten heeft verkocht en de prijs er-
van zonder toestemming van M. D. B. aan de eisers heeft overhandigd, verant-
woordt zijn beslissing naar recht om de eisers te veroordelen tot terugbetaling, 
aan de verweerster, van het gedeelte van de verkoopprijs dat overeenstemt met 
de achterstallige huur en de vergoeding wegens huurschade die de failliet ver-
klaarde vennootschap verschuldigd blijft aan M. D. B., aangezien dit gedeelte 
van de prijs hen ten onrechte is uitbetaald.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Over het  door  de verweerster  tegen het  onderdeel  opgeworpen middel  van 

niet-ontvankelijkheid : het onderdeel is zonder belang :
De in het eerste onderdeel vergeefs bekritiseerde reden volstaat om de beslis-

sing van het arrest te verantwoorden.
Het onderdeel, dat niet kan leiden tot vernietiging, is zonder belang.
Het middel van niet-ontvankelijkheid is gegrond.
Dictum
Het Hof
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

18 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
mevr. Velu – Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Oosterbosch en Van Ommeslaghe. 



Nr. 337 - 19.6.07 HOF VAN CASSATIE 1383 

Nr. 337

2° KAMER - 19 juni 2007

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — ALGEMEEN - FOUT - 
SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND - BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - OPDRACHT VAN HET 
HOF VAN CASSATIE - MARGINALE TOETSING

2º ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER - 
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - FOUT - SCHADE - OORZAKELIJK VERBAND - 
OPDRACHT VAN HET HOF VAN CASSATIE - MARGINALE TOETSING

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — FOUT - 
OORZAKELIJK VERBAND - DERDE DIE NADIEN EEN CONTRACTUELE FOUT BEGAAT - GEVOLG

4º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SAMENLOOP VAN 
AANSPRAKELIJKHEID — AANSPRAKELIJKHEID UIT EN BUITEN 
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT - OORZAKELIJK VERBAND - DERDE DIE NADIEN EEN 
CONTRACTUELE FOUT BEGAAT - GEVOLG

1º  en  2°  Of  er  fout,  schade en  een oorzakelijk  verband tussen  beide  bestaat,  is  een  
feitelijke  beoordeling;  het  Hof  gaat  enkel  na  of  de  rechter  uit  de  door  hem gedane 
vastgestelde feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen verband  
houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij de begrippen fout,  
schade en oorzakelijk verband niet miskent1. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

3º en 4°  Uit de enkele omstandigheid dat na de quasi-delictuele fout van de dader een  
derde een contractuele fout  begaat  die de schadelijder  ook schaadt,  kan niet  zonder  
meer afgeleid worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi-delictuele  
fout en de schade die daaruit volgt2. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(ATL RENTING nv T. K.)

ARREST

(A.R. P.07.0201.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Tongeren van 3 januari 2007.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1.  Ingevolge de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wetboek moet ieder die 

door zijn fout aan een andere schade veroorzaakt, die schade vergoeden.
2. Of er fout, schade en een oorzakelijk verband tussen beide bestaat, is een 

feitelijke beoordeling. Het Hof gaat enkel na of de rechter uit de door hem geda-

1 Zie: Cass., 4 maart 1999, AR C.97.0417.F, nr 131; Cass., 24 nov. 1999, AR P.99.0232.F, nr 625.
2 Cass., 12 jan. 2007, AR C.05.0083.N, nr.20.
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ne vastgestelde feiten en omstandigheden geen gevolgen trekt die daarmee geen 
verband houden of op grond daarvan niet kunnen worden verantwoord en of hij 
de begrippen fout, schade en oorzakelijk verband niet miskent.

3. Uit de enkele omstandigheid dat na de fout van de dader een derde een con-
tractuele fout begaat die de schadelijder ook schaadt, kan niet zonder meer afge-
leid worden dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de quasi-delictuele 
fout en de schade die daaruit volgt.

4. De appelrechters stellen vast dat de eiseres eigenares is van de trekker die 
door de verweerder werd beschadigd.

De appelrechters nemen dus aan dat er tussen de schade die de eiseres lijdt, en 
de fout van de verweerder een oorzakelijk verband bestaat. Ze oordelen nochtans 
dat de verweerder die schade niet moet vergoeden omdat de schade die de eiseres 
lijdt, contractuele schade is die niet het gevolg is van de fout van de verweerder, 
zodanig "dat het oorzakelijke verband tussen de fout van de [verweerder] en de 
schade van de [eiseres] doorbroken is door de fout van een derde."

Aldus verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.
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.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdend 

in hoger beroep.

19 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
Geinger. 

Nr. 338

2° KAMER - 19 juni 2007

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - REGELING VAN DE 
PROCEDURE - RAADKAMER - VERWIJZING VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - NIEUW ONDERZOEK 
TEN LASTE VAN EEN MEDEVERDACHTE VOOR DEZELFDE FEITEN - OMVANG - GEVOLG

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - 
BESCHIKKING VAN DE ONDERZOEKSRECHTER - UITVOERING - ONREGELMATIGHEID - GEVOLG

3º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING VAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - UITVOERING - ONREGELMATIGHEID - GEVOLG

4º ONDERZOEKSRECHTER - AFLUISTERMAATREGEL - BESCHIKKING - UITVOERING - 



Nr. 338 - 19.6.07 HOF VAN CASSATIE 1385 

ONREGELMATIGHEID - GEVOLG

1º  Wanneer  een  inverdenkinggestelde  bij  een  beschikking  van  de  raadkamer  naar  de 
correctionele rechtbank is verwezen, is het gerechtelijk onderzoek ten aanzien van hem  
voor de feiten die er het voorwerp van uitmaken, definitief gesloten zodat indien na die 
verwijzing  voor  dezelfde  feiten  tegen  een  tot  dan  toe  onbekend  gebleven  maar  
ondertussen  geïdentificeerde  medeverdachte  een  afzonderlijk  gerechtelijk  onderzoek 
wordt  ingesteld,  dit  nieuwe  onderzoek  zich  niet  uitbreidt  tot  de  verwezen 
inverdenkinggestelde; hierdoor wordt aan de regel dat het gerechtelijk onderzoek in rem 
gebeurt geen afbreuk gedaan. (Artt. 61 en 130, Sv.)

2º,  3°  en  4°  De  onregelmatigheid  van  de  uitvoering  van  de  beschikking,  waarbij  de  
onderzoeksrechter machtiging verleent tot een bewakingsmaatregel op grond van artikel  
90ter,  Wetboek  van Strafvordering,  heeft  geen  invloed  op  de  regelmatigheid  van de 
beschikking zelf. (Artt. 90ter en 90quater, Sv.)

(S. T. O. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0311.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep nr. 2007/38 ingesteld ter griffie van het hof van beroep is 

gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele ka-
mer, van 26 september 2006 en 13 februari 2007.

Het cassatieberoep ingesteld vanuit de gevangenis is gericht tegen het arrest 
van het  Hof van Beroep te  Antwerpen,  correctionele kamer,  van 13 februari 
2007. 

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vier middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Eerste middel
Eerste onderdeel
2. Wanneer een inverdenkinggestelde bij een beschikking van de raadkamer 

naar de correctionele rechtbank is verwezen, is het gerechtelijk onderzoek ten 
aanzien van hem voor de feiten die er het voorwerp van uitmaken definitief, af-
gesloten. 

Dit heeft voor gevolg dat indien na die verwijzing voor dezelfde feiten tegen 
een tot dan onbekend gebleven maar ondertussen geïdentificeerde medeverdach-
te een afzonderlijk gerechtelijk onderzoek wordt ingesteld, dit nieuwe onderzoek 
zich niet uitbreidt tot de verwezen inverdenkinggestelde voor wie het gerechte-
lijk onderzoek definitief afgesloten is. Hierdoor wordt aan de regel dat het ge-
rechtelijk onderzoek in rem gebeurt, geen afbreuk gedaan. 

Het onderdeel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht. 
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Tweede onderdeel
(...)
Derde middel
7. Artikel 90quater, §1, tweede lid, 5°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 

de beschikking waarbij de onderzoeksrechter machtiging verleent tot een bewa-
kingsmaatregel op grond van artikel 90ter van hetzelfde wetboek, op straffe van 
nietigheid de naam en de hoedanigheid van de officier van gerechtelijke politie, 
aangewezen voor de uitvoering van de maatregel, vermeldt.

Wanneer die beschikking de naam en hoedanigheid van de in de vermelde 
wetsbepaling bedoelde officier van gerechtelijke politie vermeldt en de bewa-
kingsmaatregel nadien door een andere agent wordt uitgevoerd, betreft dit laatste 
enkel de uitvoering van de maatregel maar heeft dit geen invloed op de regelma-
tigheid van de beschikking zelf.

Het middel dat uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt 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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

19 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter;  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver:  de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman, advocaat-generaal – 
Advocaat: mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen.

Nr. 339

2° KAMER - 20 juni 2007

1º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER - 
RELATIEVE WERKING - VEROORDELING TOT EEN GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP 
VAN DE BEKLAAGDE - VRAAG OM WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - 
VERVANGING VAN EEN OPGELEGDE STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

2º STRAF — ZWAARSTE STRAF - WERKSTRAF - GELDBOETE - VEROORDELING TOT EEN 
GELDBOETE IN EERSTE AANLEG - HOGER BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - RELATIEVE WERKING - 
VRAAG OM WERKSTRAF IN HOGER BEROEP - BELANG VAN DE APPELLANT - VERVANGING VAN EEN 
OPGELEGDE STRAF DOOR EEN STRAF WAARMEE IS INGESTEMD

3º GEESTRIJKE DRANKEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 - 
TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 SW.
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4º STRAF — VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN. 
VERSCHONINGSGRONDEN - SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN - K.B. 3 APRIL 1953 
- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - TOEPASSING VAN ARTIKEL 85 SW.

1º en 2° Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctionele  
straf,  overschrijdt  de vervanging van een opgelegde straf  door een straf  waarmee is  
ingestemd,  de  perken van de belangen van de beklaagde niet;  daaruit  volgt  dat  de  
rechter de relatieve werking van het hoger beroep niet miskent door, uitsluitend op het 
hoger beroep van de beklaagde, de correctionele geldboete waartoe de eerste rechter  
hem heeft veroordeeld, door een werkstraf te vervangen1.

3º en 4° De geldboete die bij artikel 35 van het K.B. van 3 april 1953 tot samenordening  
van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken is bepaald, kan niet met  
aanneming van verzachtende omstandigheden worden verlaagd tot onder tweemaal de  
in 't spel zijnde belasting, waarin deze bepaling voorziet2.

(D. K.  T.  BELGISCHE STAAT) 

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
Over het eerste onderdeel:
In dit onderdeel verwijt de eiser de bestreden beslissing dat zij de artikelen 23 en 35 

van het Koninklijk Besluit van 3 april 1953 en 85 van het Strafwetboek schendt, vermits 
zij  heeft  geoordeeld  dat  het  niet  mogelijk  was  om  aan  de  eiser  verzachtende 
omstandigheden toe te kennen.

Wat dat betreft oordeelt de bestreden beslissing dat bij gebrek aan een uitdrukkelijke 
strafrechtelijke bepaling in de bijzondere strafwet, de bepalingen van het Strafwetboek 
betreffende verzachtende omstandigheden niet kunnen toegepast worden.

Artikel  100  van  het  Strafwetboek  bepaalt  dat  bij  gebreke  van  andersluidende 
bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het eerste boek van 
dit  wetboek  worden  toegepast  op  de  misdrijven  die  bij  die  wetten  en  verordeningen 
strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII en van artikel 85.

Het  Koninklijk  besluit  van  3  april  1953  tot  samenordening  van  de  wetsbepalingen 
inzake de slijterijen van gegiste dranken bevat geen wetsbepaling die artikel 85 van het 
Strafwetboek toepasselijk verklaart. Het bestreden arrest oordeelt dus terecht dat artikel 
85 niet toepasselijk is (zie Cass., 3 okt. 2000, AR P.00.0416.N, A.C., 2000, nr. 510).

De verwijzing door de eiser naar het arrest van het Grondwettelijk Hof van 12 juli 1995 
(arrest nr. 60/95) is niet relevant in zoverre deze beslissing de toepassing betreft van de 
Wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende 
het  vergunningsrecht  waarvan artikel  29 uitdrukkelijk  bepaalt  dat  alle bepalingen van 
Boek  I  van  het  Strafwetboek,  met  inbegrip  van  artikel  85  betreffende  verzachtende 
omstandigheden, van toepassing zijn op de strafbepalingen van deze wet.

Het arrest dat door het Grondwettelijk Hof op 11 januari 2007 is gewezen (arrest nr. 
8/2007) lijkt mij evenmin relevant. Dat arrest beslist dat artikel 221, §1, van de Algemene 
wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, de 
artikelen  10  en  11  van  de  Grondwet  schendt,  in  samenhang  gelezen  met  artikel  6.1 
E.V.R.M.,  in  zoverre  het  de  strafrechter  niet  toestaat  om,  wanneer  er  verzachtende 
omstandigheden bestaan, de erin bepaalde geldboete op enigerlei wijze te matigen. In dat 
arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof dat, onder voorbehoud dat hij geen maatregel mag 
nemen  die  kennelijk  onredelijk  is,  de  democratisch  verkozen  wetgever  het  repressief 
beleid zelf vermag vast te leggen en aldus de beoordelingsvrijheid van de rechter vermag 

1 Zie concl. O.M. 
2 Ibid.
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uit te sluiten (punt B.5.1.). Volgens het Grondwettelijk Hof, staat het aan de wetgever te 
oordelen of het wenselijk is de rechter te dwingen tot gestrengheid wanneer een inbreuk 
het algemeen belang bijzonder schaadt en dat die gestrengheid niet alleen de omvang van 
de geldboete kan betreffen, maar ook de aan de rechter geboden mogelijkheid om de straf 
tot  onder  de  gestelde  grenzen  te  verminderen  wanneer  verzachtende  omstandigheden 
aanwezig zijn. Het Grondwettelijk Hof is aldus van mening dat het een dergelijke keuze 
alleen kan afkeuren indien die kennelijk onredelijk is of indien de in het geding zijnde 
bepaling ertoe leidt aan een categorie van beklaagden het recht op een eerlijk proces voor 
een onafhankelijke en onpartijdige instantie zoals gewaarborgd bij artikel 6.1 E.V.R.M., 
te ontzeggen (punt B.5.3.).

Welnu,  over de Wet  van 28 december 1983 betreffende het  verstrekken van sterke 
drank en betreffende het vergunningsrecht, heeft het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 
12 juli 1995 (arrest nr. 60/95 – punt B.2.7.) geoordeeld dat “De wetgever die, volgens de 
parlementaire voorbereiding (Gedr.  St.,  Kamer,  1982-1983,  nr.  571/1,  pp.  2 en 5),  de 
slijterijen van sterke dranken wil controleren door een relatief hoog vergunningsrecht in te 
stellen en die de inachtneming van die regeling verzekert door te voorzien in geldboetes 
die vastgesteld worden onder verwijzing naar het bedrag van de ontweken belasting en 
niet  ten opzichte  van de hoeveelheid drank waarvoor  geen vergunning bestaat  en die 
ontdekt  wordt  bij  een  huiszoeking,  neemt  een  maatregel  die  niet  zonder  redelijke 
verantwoording is.” Deze reden lijkt mij ook hier relevant.

Het onderdeel lijkt mij bijgevolg te falen naar recht.
Het tweede onderdeel voert de schending aan van artikel 149 van de Grondwet, van 

artikel 35 van de Wet van 3 april 1953 en van artikel 37ter van het Strafwetboek.
De  eiser  verwijt  de  bestreden beslissing  dat  zij  heeft  geoordeeld  dat  “de  werkstraf 

waarom mondeling door de beklaagde is gevraagd niet kan worden toegepast omdat het 
een straf is die zwaarder is dan alleen de straf van een geldboete die bij wet is bepaald”, 
ofschoon, volgens het middel, de werkstraf kan worden uitgesproken voor de misdrijven 
die bij de Wet van 3 april 1953 zijn bepaald en die straf niet zwaarder is dan de straf van 
een geldboete.

Behoudens andersluidende bepalingen, kan een werkstraf worden uitgesproken zowel 
voor de overtredingen van het Strafwetboek als voor die bepaald in bijzondere wetten en 
verordeningen (Cass., 10 jan. 2007, AR P.06.1057.F, A.C. 2007, nr.18).

Overigens oordeelt het Hof dat een werkstraf, wegens het voorwerp ervan, zwaarder is 
dan  een  geldboete,  aangezien  de  weerslag  ervan  op  de  individuele  vrijheid  groter  is 
(Cass., 11 okt. 2005, AR P.05.0988.N, nr. 500) en de conclusie van advocaat-generaal 
Duinslaeger; Cass., 28 feb. 2007, AR P.06.1472.F, A.C. 2007, nr.116). Het Grondwettelijk 
Hof zegt het niet anders in zijn arrest van 11 januari 2007 (arrest nr. 4/2007).

In zoverre het middel aanvoert dat de geldboete als straf zwaarder is dan de werkstraf, 
faalt het bijgevolg naar recht.

In het voormelde arrest van 11 oktober 2005 heeft het Hof geoordeeld dat de beklaagde 
op zijn hoger beroep alleen niet kan worden veroordeeld tot een zwaardere straf dan die 
welke door de eerste rechter is uitgesproken. In deze zaak had het Hof een vonnis van de 
correctionele rechtbank vernietigd dat, uitsluitend op het hoger beroep van de beklaagde, 
een geldboete had vervangen door een werkstraf.

Ondertussen heeft het Arbitragehof evenwel voor recht gezegd dat “In zoverre de Wet 
van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele 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” (Arbitragehof 11 jan. 2007, arrest nr. 4/2007).
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De toestand lijkt mij hier erg gelijkaardig, ook al moet men toegeven dat de motivering 
van  het  arrest  van  het  Grondwettelijk  Hof  van  11  januari  2007  hoofdzakelijk  op  de 
vaststelling berust dat aan de beklaagde, door het feit van zijn verstek, een deel van zijn 
recht van verdediging wordt ontnomen nu hij, op verzet, geen werkstraf meer kan vragen.

Het hoger beroep is een middel tot  herziening dat openstaat voor alle partijen,  van 
zodra  zij  er  belang bij  hebben,  dat  de  zaak aan een ander  rechtscollege voorlegt  dan 
datgene wat het eerste vonnis heeft gewezen, met het verzoek om een andere beslissing te 
wijzen die de eerste zal vervangen (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, 
Manuel de procédure pénale, Brussel, Larcier, 2006, p. 896). De vraag die hier rijst is 
bijgevolg of  een beklaagde belang  erbij  kan hebben  dat  hem een  werkstraf  opgelegd 
wordt  in  de plaats  van een geldboete:  het  Grondwettelijk  Hof lijkt  daarop positief  te 
hebben geantwoord in zijn voormeld arrest van 11 januari 2007.

Hier dient eveneens te worden opgeworpen dat het Hof in zijn arrest van 28 februari 
2007 (Cass., 28 feb. 2007,  A.C. 2007, AR P.06.1472.F, nr. 116) de prejudiciële vraag 
heeft gesteld of artikel 211bis van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 
van de Grondwet schendt, in zoverre het uitsluit  dat  een beklaagde aan wie 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 eerste.

Bijgevolg lijkt het mij dat aan het Grondwettelijk Hof de prejudiciële vraag gesteld 
moet worden of de Wet van 17 april 2002 tot invoering van de werkstraf als autonome 
straf in correctionele en politiezaken, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, in 
zoverre zij de beklaagde die in eerste aanleg tot een geldboete werd veroordeeld, niet de 
mogelijkheid biedt om, uitsluitend op zijn hoger beroep, te vragen dat een werkstraf wordt 
uitgesproken.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0176.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 8 januari 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

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

ring :
Over het middel:
Eerste onderdeel:
Artikel 100 van het Strafwetboek bepaalt dat bij gebreke van andersluidende 

bepalingen in bijzondere wetten en verordeningen, de bepalingen van het eerste 
boek van dit wetboek worden toegepast op de misdrijven die bij die wetten en 
verordeningen strafbaar zijn gesteld, met uitzondering van hoofdstuk VII, betref-
fende strafbare deelneming, en van artikel 85, betreffende verzachtende omstan-
digheden.
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Het voormelde artikel 85 behoort niet tot de bepalingen die artikel 40 van het 
Koninklijk Besluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen in-
zake de slijterijen van gegiste dranken, van toepassing verklaart op de bij die sa-
mengeordende wetten bepaalde overtredingen.

De geldboete die bij artikel 35 van het Koninklijk Besluit van 3 april 1953 is 
bepaald kan bijgevolg niet  met  aanneming van verzachtende omstandigheden 
worden verlaagd tot onder tweemaal de in 't spel zijnde belasting, waarin deze 
bepaling voorziet.

Het onderdeel faalt naar recht.
Tweede onderdeel :
Het arrest weigert de eiser een werkstraf op te leggen aangezien deze straf 

zwaarder is dan de geldboete die door de eerste rechter is opgelegd en bij het hof 
van beroep alleen het hoger beroep van de eiser aanhangig is gemaakt.

Zoals het arrest beslist, is de werkstraf, wegens het voorwerp ervan, zwaarder 
dan de geldboete van dezelfde aard omdat de weerslag ervan op de individuele 
vrijheid groter is.

In tegenstelling tot de andere straffen kan de rechter evenwel alleen een werk-
straf uitspreken indien de beklaagde op de terechtzitting aanwezig of vertegen-
woordigd is en nadat die daarmee heeft ingestemd.

Op voorwaarde dat een politiestraf niet vervangen wordt door een correctione-
le straf, overschrijdt de vervanging van een opgelegde straf door een straf waar-
mee is ingestemd, de perken van de belangen van de beklaagde niet.

Daaruit volgt dat de rechter de relatieve werking van het hoger beroep niet 
miskent door, uitsluitend op het hoger beroep van de beklaagde, de correctionele 
geldboete waartoe de eerste rechter hem heeft veroordeeld, door een werkstraf te 
vervangen.

De appelrechters verantwoorden bijgevolg hun beslissing niet naar recht.
Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Ambtshalve toezicht
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. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de vordering 
van de verweerder tot inning van de ontdoken heffing:

De eiser voert geen bijzonder middel aan.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de straf, be-

halve in zoverre het de verlichting ervan door toepassing van artikel 85 van het 
Strafwetboek uitsluit, en over de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan 
de slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
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Veroordeelt de eiser in twee derden van de kosten van zijn cassatieberoep en 
laat de overige ten laste van de Staat.

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

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter; de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gedeeltgelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. P. Chomé, Brussel, O. Bastyns, Brussel en De Bruyn.

Nr. 340

2° KAMER - 20 juni 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - BESLISSING VAN DE 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - CASSATIEBEROEP - MEMORIE - NEERLEGGING - TERMIJN

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - BESLISSING VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
CASSATIEBEROEP - MEMORIE - INDIENINGSTERMIJN

1º en 2° Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingekomen  
buiten de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, §1, tweede lid, van de Wet van 17 mei  
2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden, is bepaald.

(C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0730.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 15 mei 2007 op verwijzing 

gewezen door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik, ten gevolge van een arrest 
van het Hof van 25 april 2007.

De eiser voert drie middelen aan in een memorie.
Afdelingsvoorzitter Francis Fischer heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Het Hof slaat geen acht op de memorie van de eiser die op de griffie is ingeko-

men op 30 mei 2007, i.e. buiten de termijn van vijf dagen die bij artikel 97, §1, 
tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van 
de veroordeelden is bepaald, terwijl het cassatieberoep op 21 mei 2007 werd in-
gesteld. 

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.
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Veroordeelt de eiser in de kosten. 

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever; de h. Fischer, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Advocaat:  
mr. B. Glaude, Verviers.

Nr. 341

2° KAMER - 20 juni 2007

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEOPSCHORTING - NIET-NALEVING VAN DE 
VOORWAARDEN - VORDERING TOT HERROEPING - NIEUWE VOORWAARDEN - PROEFTIJD 
VERSTREKEN - GEVOLG

Ofschoon artikel 13, §3, Probatiewet, de rechtbank waar de vordering tot herroeping van de 
probatieopschorting wegens niet-naleving van de voorwaarden aanhangig is gemaakt,  
bevoegd maakt om aan de maatregel nieuwe voorwaarden te verbinden in plaats van 
hem te herroepen, staat deze bepaling de voormelde rechtbank niet toe om de proeftijd  
te verlengen die in de oorspronkelijke beslissing is vastgesteld,  noch om een nieuwe 
proeftijd  te  doen ingaan;  aangezien  de rechtbank  na het  verstrijken  van de proeftijd 
uitspraak doet, is zij niet bevoegd om nieuwe voorwaarden op te leggen in het kader van 
een maatregel waarvan de termijn verstreken is. 

(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0759.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een vordering die op de griffie van het Hof van Cassatie op 30 mei 2007 is 

ingekomen, vordert de procureur-generaal bij het Hof de gedeeltelijke vernieti-
ging van een vonnis, op 17 november 2004 gewezen door de Rechtbank van Eer-
ste Aanleg te Brussel. 

Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. VORDERING
De vordering van de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie is gesteld als 

volgt :
"Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie,
Ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de 

minister van Justitie hem bij brief van 14 mei 2007 met kenmerk 6/CAN/780 - 
G. L., bevel heeft gegeven om overeenkomstig artikel 441 van het Wetboek van 
Strafvordering bij het Hof aangifte te doen van het op 17 november 2004 gewe-
zen en in kracht van gewijsde gegane vonnis van de Rechtbank van Eerste Aan-
leg te Brussel, dat beslist om de probatieopschorting niet in te trekken van de uit-
spraak van de veroordeling met een proeftijd van een jaar, die aan G. L., (...) bij 
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vonnis van 23 juli 2003 is verleend en hem nieuwe voorwaarden op te leggen, 
zonder vermelding evenwel van een proeftijd.

Bij de rechtbank werd door het openbaar ministerie, op grond van artikel 13, 
§3, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de 
probatie, een vordering aanhangig gemaakt tot intrekking van de opschorting van 
de uitspraak van de veroordeling, welke bij vonnis van 23 juli 2003 van de Poli-
tierechtbank te Marche-en-Famenne voor een jaar is bevolen.

Bij het  voormelde vonnis van 17 november 2004 beslist de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel om de opschorting van de uitspraak van de veroorde-
ling niet in te trekken maar nieuwe voorwaarden eraan te verbinden, zonder ver-
melding van enige proeftijd. Welnu, op het ogenblik dat de rechtbank zich uit-
sprak, was de aanvankelijke bij vonnis van 23 juli 2003 vastgelegde proeftijd 
verlopen.

De proeftijd is een essentieel bestanddeel van de maatregel van opschorting 
van de uitspraak of van het uitstel (zie Cass., 15 maart 2000, AR P.99.1419.F, nr. 
178; Cass., 16 februari 2005, AR P.04.1658.F).

Ofschoon artikel 13, §3, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschor-
ting, het uitstel en de probatie, de rechtbank, waar de vordering tot herroeping 
van de probatieopschorting wegens niet-naleving van de voorwaarden aanhangig 
is gemaakt, bevoegd maakt om aan de maatregel nieuwe voorwaarden te verbin-
den in plaats van hem te herroepen, staat deze bepaling de voormelde rechtbank 
niet toe om de proeftijd te verlengen die in de oorspronkelijke beslissing is vast-
gesteld, noch om een nieuwe proeftijd te doen ingaan.

Aangezien het vonnis van 17 november 2004 dateert van na het verstrijken van 
de proeftijd die bij het vonnis van 23 juli 2003 is bepaald, was de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Brussel niet bevoegd om nieuwe voorwaarden op te leggen in 
het kader van een maatregel waarvan de termijn verstreken was.

Wanneer het Hof met toepassing van artikel 441 van het Wetboek van Straf-
vordering een beslissing vernietigt, komt die vernietiging de beklaagde ten goede 
en kan zij hem niet schaden (zie Cass., 11 januari 2000, AR P.99.1387.N).

De nietigverklaring dient volgens mij, bijgevolg, zonder verwijzing te gebeu-
ren.

Om die redenen,
vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het het Hof behage het aan-

gegeven vonnis te vernietigen, te bevelen dat van zijn arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing en te zeggen dat er 
geen grond is tot verwijzing.

Brussel, 29 mei 2007,
voor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
(get.) D. Vandermeersch".
III. BESLISSING VAN HET HOF
Gelet op artikel 441 van het Wetboek van Strafvordering,
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Neemt de redenen van de vordering over,
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het aangegeven en in kracht van gewijsde gegane vonnis, dat op 17 

november 2004 is gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, in 
zoverre het G. L. nieuwe probatievoorwaarden oplegt.

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

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal. 

Nr. 342

2° KAMER - 20 juni 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM VAN HET 
CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BETROKKENE IN 
FRANKRIJK GEDETINEERD - CASSATIEBEROEP DOOR EEN VERKLARING AAN DE DIRECTEUR VAN DE 
GEVANGENIS - ONTVANKELIJKHEID

2º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CASSATIEBEROEP - VORM - BETROKKENE IN FRANKRIJK 
GEDETINEERD - CASSATIEBEROEP DOOR EEN VERKLARING AAN DE DIRECTEUR VAN DE GEVANGENIS 
– ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Het cassatieberoep tegen de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling  
die  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel,  
ingesteld door de betrokkene, die in Frankrijk is gedetineerd, met een verklaring aan de 
directeur van de strafinrichting waar hij is opgesloten, is ontvankelijk1. (Impliciet)

(L.)

Advocaat-generaal D. Vandermeersch heeft in substantie gezegd:
In de eerste plaats dient onderzocht te worden of het cassatieberoep ontvankelijk is dat 

de  eiser  heeft  ingesteld  met  een  verklaring  aan  de  directeur  van  de  strafinrichting  te 
Angoulème, waar hij is opgesloten.

Naar  luid  van  artikel  18,  §1,  van  de  Wet  van  19  december  2003  betreffende  het 
Europees  aanhoudingsbevel,  kunnen  het  openbaar  ministerie  en de  betrokken  persoon 
cassatieberoep  instellen  tegen  de  beslissing  van  de  kamer  van  inbeschuldigingstelling 
gewezen op het hoger beroep tegen de beslissing van de raadkamer die uitspraak doet 
over de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel. Het cassatieberoep moet 
binnen  een  termijn  van  vierentwintig  uur  worden  ingesteld,  die  ten  aanzien  van  het 
openbaar ministerie begint te lopen op de dag waarop de beslissing is genomen en ten 
aanzien van de betrokken persoon op de dag waarop zij hem wordt betekend.

1 Zie concl. O.M. 
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Overeenkomstig het gemeen recht, kan de betrokken gedetineerde zijn cassatieberoep 
instellen met een verklaring aan de bestuurder van de strafinrichting of zijn gemachtigde, 
waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt dat aan de griffie wordt toegezonden (art. 1 van 
de Wet van 25 juli 1893 betreffende de aantekening van beroep of van voorziening in 
cassatie van gevangenzittende of geïnterneerde personen).

Hier rijst de vraag of deze regel eveneens van toepassing is wanneer de persoon in het 
buitenland is opgesloten.

Eerst dient erop gewezen dat, rekening gehouden met de strikte termijnen die voor de 
beslissingen betreffende de  tenuitvoerlegging  van het  Europees aanhoudingsbevel  zijn 
bepaald en  gelet  op  het  ontbreken  van een uitdrukkelijke  wetsbepaling,  de  regel  van 
artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek die voorziet in een verlenging van de termijnen 
ten aanzien van de partij die in België noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen 
woonplaats heeft, niet toepasselijk is.

Inzake verzet oordeelt het Hof op dezelfde wijze dat de regel van artikel 55 van het 
Gerechtelijk Wetboek niet  toepasselijk is  op de gewone termijn van verzet,  aangezien 
artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936, enkel toepasselijk is op de 
buitengewone termijn van verzet (Cass., 3 jan. 1990, AR 7625, A.C. 1989-1990, nr. 262).

In de context van wederzijdse erkenning van de rechterlijke akten en beslissingen die 
binnen de Europese Unie geldt, en waarbinnen men het Europees aanhoudingsbevel moet 
zien,  lijkt  het  mij  logisch om de geldigheid te  erkennen  van  een  rechtsmiddel  dat  is 
ingesteld  in  de vormen die  door  de Belgische wet  en de buitenlandse wetgeving zijn 
erkend.

Anders wordt de mogelijkheid voor een betrokken persoon, die in het buitenland is 
opgesloten, om rechtsmiddelen in te stellen tegen de beslissingen die uitspraak doen over 
de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel, doelloos: immers, hoe zou een 
betrokken persoon, binnen vierentwintig uur, een rechtsmiddel kunnen instellen op de 
griffie  van  het  bevoegde  Belgische  rechtscollege,  terwijl  hij  in  het  buitenland  is 
opgesloten.

Merk eveneens op dat artikel 17, §5, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees  aanhoudingsbevel  bepaalt  dat  de  akte  van  betekening  van  het  arrest  dat 
uitspraak  doet  over  het  hoger  beroep  dat  is  ingesteld  tegen  de  beslissing  van  de 
raadkamer, de kennisgeving moet bevatten aan de betrokken persoon van het recht dat hij 
heeft een voorziening in cassatie in te stellen alsook van de termijn waarbinnen zulks 
moet geschieden.

Te dezen wees de akte van betekening erop, overeenkomstig de wet, dat de eiser over 
een termijn  van vierentwintig  uur  beschikte  om cassatieberoep in  te stellen tegen het 
betekende  arrest,  waarbij  de  termijn  ingaat  vanaf  de  betekening.  De  eiser  heeft 
overeenkomstig dat bericht binnen de vierentwintig uur cassatieberoep ingesteld bij de 
directeur van de strafinrichting waar hij was opgesloten.

Bijgevolg lijkt  mij  het  cassatieberoep van de eiser,  opgesloten in  de gevangenis  te 
Angoulème, met en verklaring aan de directeur van de strafinrichting, ontvankelijk.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0803.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 juni 2007 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
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Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
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. 

20 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 343

1° KAMER - 21 juni 2007

BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — ALGEMEEN - COMMISSIE 
VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN - OPENBAAR OVERNAMEBOD OP EFFECTEN - 
OPDRACHT - CONTROLE - GRENZEN

De Commissie  voor  het  bank-,  financie-  en  assurantiewezen gaat  de  perken van haar  
wettelijke controleopdracht te buiten door de uitoefening van een openbaar overnamebod  
op effecten te onderwerpen aan voorwaarden die geen verband houden met de goede 
voorlichting van het publiek. (Artt. 13, tweede lid, en 18, §3, Wet 22 april 2003)

(COMMISSIE VOOR HET BANK, FINANCIE EN ASSURANTIEWEZEN T. LENDIT nv e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.05.0343.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 25 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikelen 13, 18 en 20 tot 22 van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare 

aanbiedingen van effecten;
- artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 

sector en de financiële diensten;
- artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek.
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Aangevochten beslissingen
Het hof van beroep vernietigt de beslissingen van de eiseres van 19 en 26 april 2004 op 

de volgende gronden:
"29. Uit de bepalingen van de wet van 22 april 2003 kan worden afgeleid dat de [eise-

res] naar aanleiding van het uitbrengen van openbare overname-aanbiedingen van vast-
goedcertificaten erop moet toezien dat de houders van de certificaten waarop het bod be-
trekking heeft, over voldoende tijd en informatie beschikken om zich met kennis van za-
ken een oordeel te kunnen vormen over het bod.

Het wordt niet betwist dat de houders van certificaten aldus moeten beschikken over 
klare en duidelijke aanwijzingen omtrent de identiteit van de bieder, de effecten waarop 
het bod slaat, de per effect geboden tegenprestatie, de periode voor de acceptatie van het 
bod en de identiteit van de bemiddelaar die belast is met de ontvangst van de acceptaties 
en het verrichten van de betalingen. Wanneer het bod niet slaat op alle in omloop zijnde 
effecten, moet het voor het publiek bestemde aanbodprospectus bovendien het maximum-
aantal effecten preciseren tot overname waarvan de bieder zich verbindt.

Het kan bovendien niet worden betwist dat de [eiseres], teneinde de voorlichting van de 
houders van certificaten te verzekeren :

- van de bieder nog kan eisen dat hij het dossier vervolledigt door informatie te ver-
strekken over de wijze van financiering van de verrichting en over de door hem geboden 
garanties voor een goede afloop;

- de opdracht heeft de juistheid van die informatie na te gaan;
- kan eisen dat de voorwaarden voor de financiering van het aanbod in het desbetreffen-

de document worden opgenomen.
Lendit betwist dit niet.
30. Te dezen volgt uit de gegevens van de zaak dat de bezwaren van de [eiseres] tegen 

het door Lendit uitgebrachte openbaar overnamebod op de Rijnkaai-certificaten niet slaan 
op de kwaliteit van de informatie in het voor publicatie bestemde aanbodprospectus, dat 
door Lendit overeenkomstig de artikelen 13 en 18, §4, van de wet van 22 april 2003 aan 
haar toezicht was onderworpen, behalve het bezwaar betreffende het ontbreken van de 
vermelding van het maximumaantal effecten tot de overname waarvan Lendit zich ver-
bond en betreffende de modaliteiten van de vermindering van dat aantal, welk bezwaar 
herhaald werd in de hierna vernoemde bestreden beslissing van 26 april 2004.

De [eiseres] heeft nooit getwijfeld aan de juistheid van de informatie in het voor het pu-
bliek bestemde ontwerp van kennisgeving. Al evenmin eiste zij dat de kennisgeving zou 
worden aangevuld met informatie over de financiering zelf van het bod of over de financi-
ële toestand van de bieder, wat zij had kunnen doen om ervoor te zorgen dat de houders 
geïnformeerd werden over de eventuele risico's die zij namen of de nadelen die zij, door 
op het bod in te gaan, zouden ondervinden, bijvoorbeeld inzake betalingstermijnen.

Uit  de gegevens van de zaak volgt tevens dat de door de [eiseres] geuite bezwaren 
geenszins betrekking hebben op de volledigheid van het door Lendit opgemaakte dossier, 
aangezien de [eiseres] volledig op de hoogte gebracht was van de wijze van financiering 
van het bod door Lendit.

In werkelijkheid en onder voorwendsel dat het door Lendit opgemaakte dossier onvol-
ledig was heeft de [eiseres] :

- in haar eerste beslissing aan Lendit een welbepaalde wijze van financiering van het 
overnamebod willen opleggen tot beloop van het met de premie overeenkomende bedrag.

- in haar tweede beslissing voorwaarden gesteld om te verhinderen dat de houders die 
op het bod ingingen, een betalingstermijn kregen opgelegd of om te verhinderen dat de ef-
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fecten in enigerlei fase van de procedure op naam van Lendit werden overgedragen waar-
door de voorwaarden waaronder de beursvennootschap de opdracht van "loketinstelling" 
aanvaardde of die waaronder Fortis Bank met het waarborgen van de goede afloop van de 
verrichtingen instemde, werden gewijzigd.

31. De [eiseres] is op grond van artikel 18, §3, van de wet van 22 april 2003 bevoegd 
om van de bieder te eisen dat hij het dossier vervolledigt door er alle informatie aan toe te 
voegen die nodig is om de volledigheid en het passend karakter van de voor de houders 
van de certificaten bestemde informatie te beoordelen, met inbegrip van de informatie 
over de wijze van financiering van de verrichting of over de eventuele betalingstermijnen; 
op grond van artikel 13 van die wet heeft zij het recht haar goedkeuring te onderwerpen 
aan de voorwaarde dat aan het aanbodprospectus vermeldingen worden toegevoegd be-
treffende de gekozen financieringswijze.

Daarentegen geeft geen enkele tekst  haar de bevoegdheid te eisen, zoals zij gedaan 
heeft,  dat alle voor de verwezenlijking van het bod nodige gelden beschikbaar zouden 
worden gesteld ofwel op een rekening bij een kredietinstelling ofwel, in de vorm van een 
onherroepelijk en onvoorwaardelijk krediet dat door een kredietinstelling aan de bieder 
wordt verstrekt, en evenmin de bevoegdheid te eisen dat de voor de verwezenlijking van 
de verrichting nodige gelden worden geblokkeerd om de betaling van de aankoopprijs van 
de certificaten te waarborgen of uitsluitend voor dat doel worden aangewend, of nog de 
bevoegdheid te verbieden dat de aangeboden certificaten op naam van de bieder worden 
gesteld.

(...)
32. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden die de [eiseres] heeft opgelegd opdat de ei-

gendom van de aangeboden certificaten in enigerlei fase van de aanbiedingsprocedure op 
Lendit zou kunnen overgaan en opdat de vereffeningscoupons op naam van Lendit of van 
een vennootschap uit haar groep zouden kunnen worden gesteld, waartegen zij zich duide-
lijk heeft verzet om redenen die niet duidelijk zijn.

In strijd met wat de [eiseres] betoogt is het niet duidelijk waarom die voorwaarden de 
enige zouden zijn die de betaling van de prijs van het bod zouden kunnen waarborgen.

Trouwens en zoals hierboven aangegeven, bestaat de opdracht van de [eiseres] niet erin 
de houders te vrijwaren tegen elk risico verbonden aan de verrichting, maar wel ervoor te 
zorgen dat zij naar behoren geïnformeerd worden over de eventuele risico's die zij lopen 
door op het bod in te gaan.

Ten slotte en gelet op het feit dat het bod sloeg op certificaten van een in vereffening 
zijnde vastgoedmaatschappij kon het risico dat de prijs van het bod niet zou worden be-
taald te dezen niet ernstig genomen worden tenzij de aanbieder van kwade trouw zou wor-
den verdacht.

Een dergelijk bod is rechtstreeks geënt op een procedure die door de emittent van de 
certificaten wordt gevoerd tot betaalbaarstelling van de vereffeningscoupon. Bovendien 
had Lendit tot beloop van de premie garanties geboden die de [eiseres] enkel onvoldoende 
vond omdat zij niet voldeden aan het vereiste van artikel 3, 2° van het koninklijk besluit 
van 8 november 1989. Voor het bedrag dat met de vereffeningscoupon overeenkomt had 
de [eiseres] alle waarborgen gekregen dat de opbrengst niet ter beschikking van Lendit 
zou worden gesteld (punt 12).

Nergens wordt er aangevoerd dat de financiële toestand van Lendit haar zou verhinderd 
hebben haar betalingsverplichtingen na te komen.

(...).
34. Het is niet redelijk staande te houden dat alleen al het feit dat in het aan de [eiseres] 

medegedeelde aanbodprospectus geen vermelding voorkwam betreffende de wijze waarop 
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het bod zou worden verminderd ingeval het aantal aangeboden effecten hoger zou zijn 
dan het maximumaantal effecten tot de aankoop waarvan Lendit zich verbond voldoende 
zou zijn om de bestreden beslissing van 26 april 2004 te verantwoorden en de verwerping 
van het beroep tegen laatstgenoemde beslissing te gronden.

Op 19 april 2004 had Lendit klaar en duidelijk te kennen gegeven dat zij geen bezwaar 
had tegen een beperking van haar bod tot 25 pct. van de in omloop zijnde effecten, wat zij 
bevestigde op 20 april 2004.

In haar antwoord op het schrijven van de [eiseres] van 23 april 2004 vermeldde Lendit 
dat zij geen bezwaar ertegen had om een zin toe te voegen aan het bericht waarin zij zou 
preciseren dat, in geval van aanvaarding van meer dan 25 pct., het aangeboden aantal ef-
fecten naar evenredigheid zou worden verminderd. 

Op de dag van haar beslissing had de [eiseres] geen objectieve reden om te vermoeden 
of te vrezen dat Lendit zich de vrijheid zou veroorloven om een bericht zonder die ver-
melding te publiceren waardoor zij zich blootstelde aan strafrechtelijke sancties zoals de 
beslissing om de verrichting op te schorten. Gelet op het akkoord van Lendit kon het feit 
dat de [eiseres] nog niet over de gewijzigde versie van de 'advertentie' beschikte op zich 
haar beslissing niet verantwoorden.

De discussie over de wijze waarop het bod zou worden verminderd ingeval op meer 
dan 25pct. ervan zou worden ingetekend vindt trouwens haar oorsprong in een niet gefun-
deerde eis van de [eiseres]. Het feit dat de [eiseres] een attest van beschikbaarheid van de 
gelden eiste dat aan de criteria van artikel 3,2°, van het koninklijk besluit van 8 november 
1989 zou beantwoorden en het bedrag van de premie voor 40 pct. van de in omloop zijnde 
certificaten zou dekken is immers de reden waarom Lendit haar aanbod heeft aanvaard. 
Derhalve kan de omstandigheid dat in het ontwerp van 'advertentie' de modaliteiten van 
de vermindering niet worden aangegeven de bestreden beslissing van 26 april 2004 niet 
naar recht verantwoorden.

35. Ten onrechte maakt de [eiseres] ten slotte gewag van de incidenten die in april 2002 
voorgevallen zijn bij andere openbare overname-aanbiedingen door Lendit. Die inciden-
ten vinden immers eveneens hun oorsprong in de wil van de [eiseres] om aan Lendit ten 
voordele van de houders die op het aanbod ingingen, de regel 'levering tegen betaling' op 
te leggen en elke opnaamstelling van de certificaten te verbieden. 

36. Uit de bovenstaande toelichting volgt dat de [eiseres] de perken van haar wettelijke 
controle-opdracht te buiten gegaan is door het onderzoek van het bod te onderwerpen aan 
voorwaarden die geen verband houden met de goede voorlichting van het publiek.

Het doet niet ter zake dat Lendit desgevallend akkoord is gegaan met de voorwaarden 
die de [eiseres] had opgelegd met betrekking tot het attest van beschikbaarheid van gel-
den, de graad van dekking of nog het verbod van opnaamstelling. De opdracht van de [ei-
seres] raakt immers de openbare orde. Zij kan niet worden uitgebreid met het goedvinden 
van de bieder,  noch rechtstreeks door  van hem verbintenissen te eisen noch,  onrecht-
streeks, door verbintenissen te eisen van de instellingen die tot taak hebben als bemidde-
laar op te treden voor rekening van de bieder".

Grieven
...
Vierde onderdeel
Artikel 13, tweede lid, van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedin-

gen van effecten omschrijft de vermeldingen die het prospectus moet bevatten, namelijk 
"de gegevens die het publiek naar gelang van de kenmerken en de aard van de betrokken 
verrichting nodig heeft om zich met kennis van zaken een oordeel te kunnen vormen over 
de hem aangeboden belegging, zoals inzonderheid gegevens over het vermogen, de finan-



1400 HOF VAN CASSATIE 21.6.07 - Nr. 343 

ciële toestand en de vooruitzichten van de bieder ...". 
Artikel 18 van genoemde wet bepaalt dat de bieder bij de kennisgeving van het bod die 

hij aan de eiseres zendt "een dossier moet voegen, opgemaakt overeenkomstig de voor-
schriften van de CBF met inzonderheid het ontwerp van prospectus opgesteld overeen-
komstig de artikelen 13, tweede en vierde lid, 15, 16, 17 en 19 en de ter uitvoering hier-
van genomen besluiten ..." (artikel 18, §2) en dat "de CBF de personen die de in §1 be-
doelde kennisgeving hebben verricht kan verzoeken om het dossier te vervolledigen met 
alle andere inlichtingen die noodzakelijk zijn om de volledigheid en het passend karakter 
van de informatie vervat in het prospectus te beoordelen" (artikel 18, §3).

Daaruit volgt dat het prospectus met name informatie moet bevatten over de financiële 
toestand van de bieder en dat de eiseres de wettelijke bevoegdheid heeft die informatie te 
doen aanvullen indien zij volgens haar niet volledig is. Die bevoegdheid hangt uiteraard 
samen met de noodzaak de eiseres in staat te stellen erop toe te zien dat het publiek de 
mogelijkheid van de bieder om zijn verbintenissen na te komen kan beoordelen. Indien de 
eiseres van oordeel is dat zij niet over de nodige informatie daarover beschikt, kan zij de 
bieder vragen het dossier te vervolledigen en te eisen dat anders hiervan melding wordt 
gemaakt in het prospectus.

Hoewel de eiseres dus niet rechtstreeks inhoudelijke voorwaarden kan opleggen aan 
openbare aanbiedingen van vastgoedcertificaten, daar het koninklijk besluit van 8 novem-
ber 1989 op deze geen betrekking heeft, kan zij daarentegen op grond van de wet van 22 
april 2003 wel oordelen over de omvang van de informatie die het dossier betreffende de 
kennisgeving van het aanbod moet bevatten en over de informatie die daarover moet wor-
den verspreid in het prospectus voor het publiek voor wie het bod bestemd is.

Bij de beoordeling hiervan kan de eiseres van de bieder eisen dat hij informatie geeft 
over de waarborgen die hij kan verstrekken om zijn vermogen tot het nakomen van zijn 
verbintenissen te bewijzen en kan zij hem vragen om het dossier op dat punt te vervolledi-
gen teneinde te kunnen oordelen in hoeverre de informatie die het prospectus verstrekt (of 
niet verstrekt) beantwoordt aan de gegevens die naar haar oordeel daarover in het pros-
pectus moeten worden opgenomen.

Door dergelijke informatie te vragen heeft de eiseres wel degelijk gebruik gemaakt van 
de bevoegdheden waarover zij beschikt krachtens de wet van 22 april 2003 betreffende de 
openbare aanbiedingen van effecten en heeft het hof van beroep ten onrechte beslist dat de 
eiseres die bevoegdheden te buiten is gegaan door te beslissen dat, bij ontstentenis van die 
informatie, het dossier onvolledig was.

Door op grond van die overwegingen de beslissingen van de eiseres van 19 en 26 april 
2004 te vernietigen, schendt het arrest bijgevolg de artikelen 13, 18 en 20 tot 22 van de 
wet van 22 april 2003 betreffende de openbare aanbiedingen van effecten alsook artikel 
121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Eerste middel
...
Vierde onderdeel
Het onderdeel geeft niet aan waarom het arrest artikel 121 van de wet van 2 

augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten schendt.

In zoverre is het niet ontvankelijk.



Nr. 343 - 21.6.07 HOF VAN CASSATIE 1401 

Artikel 13, tweede lid, van de wet van 22 april 2003 betreffende de openbare 
aanbiedingen van effecten bepaalt dat het prospectus de gegevens bevat die het 
publiek naar gelang van de kenmerken en de aard van de betrokken verrichting 
nodig heeft om zich met kennis van zaken een oordeel te kunnen vormen over de 
hem aangeboden belegging, zoals inzonderheid gegevens over het vermogen, de 
financiële toestand en de vooruitzichten van de bieder, de emittent en desgeval-
lend de doelvennootschap. 

Krachtens artikel 18, §3, van dezelfde wet, kan de eiseres de bieder vragen om 
het dossier te vervolledigen met alle andere inlichtingen die noodzakelijk zijn om 
de volledigheid en het gepast karakter van de informatie vervat in het prospectus 
te beoordelen.

Het arrest vermeldt dat "alle bepalingen van deze wet tot doel hebben de be-
scherming van de investeerders te waarborgen door betrouwbare informatie te 
publiceren opdat zij in staat zouden zijn de aan de verrichting verbonden risico's 
te beoordelen". 

Het stelt, zonder te worden bekritiseerd, vast dat "de bezwaren van de eiseres 
tegen  het  door Lendit  uitgebrachte  openbaar  overnamebod op Rijnkaai-[vast-
goed]certificaten niet slaan op de kwaliteit van de informatie vervat in het voor 
publicatie bestemde aanbodprospectus" en dat de eiseres "nooit getwijfeld heeft 
aan de informatie in het voor het publiek bestemde ontwerp van kennisgeving. 
Al evenmin eiste zij dat de kennisgeving zou worden aangevuld met informatie 
over de financiering zelf van het bod of over de financiële toestand van de bie-
der, wat zij had kunnen doen om ervoor te zorgen dat de houders geïnformeerd 
werden over de eventuele risico's die zij namen of de nadelen die zij, door op het 
aanbod in te gaan, zouden ondervinden, bijvoorbeeld inzake betalingstermijnen".

Het beslist dat "geen enkele tekst haar de bevoegdheid geeft te eisen, zoals zij 
gedaan heeft, dat alle voor de verwezenlijking van het bod nodige gelden be-
schikbaar zouden worden gesteld, ofwel op een rekening bij een kredietinstel-
ling, ofwel in de vorm van een onherroepelijk en onvoorwaardelijk krediet dat 
door een kredietinstelling aan de bieder wordt verstrekt, en evenmin de bevoegd-
heid te eisen dat de voor de verwezenlijking van de verrichting nodige gelden 
worden geblokkeerd om de betaling van de aankoopprijs van de certificaten te 
waarborgen of uitsluitend voor dat doel worden aangewend, of nog de bevoegd-
heid te verbieden dat de aangeboden certificaten op naam van de bieder worden 
gesteld".

Het arrest leidt daaruit af dat "de [eiseres] de perken van haar wettelijke con-
trole-opdracht te buiten gegaan is door de uitoefening van het bod te onderwer-
pen aan voorwaarden die geen verband houden met de goede voorlichting van 
het publiek".

Door die overwegingen verantwoordt het arrest naar recht de beslissing waar-
bij de beslissingen van de eiseres betreffende het openbaar overnamebod op de 
Rijnkaai-certificaten worden vernietigd.

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

21 juni 2007 – 1° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Parmentier, afdelings-
voorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de  h.  de  Koster,  advocaat-generaal  met  op-
dracht– Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en T'Kint.

Nr. 344

1° KAMER - 21 juni 2007

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
VERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID - SAMENLOPENDE FOUTEN - 
VORDERING TOT VRIJWARING VAN DE ENE DADER TEGEN DE ANDERE - VEROORDELING TOT 
VOLLEDIGE VRIJWARING - WETTIGHEID

Wanneer het slachtoffer een vordering tot vergoeding van zijn schade instelt tegen een van 
de daders en die dader een vordering tot vrijwaring instelt tegen een mededader, kan de 
rechter die vaststelt dat de schade door de samenlopende fouten van twee daders is 
veroorzaakt, bij de uitspraak over de vordering tot vrijwaring niet wettig beslissen dat de  
mededader gehouden is tot volledige vrijwaring van de andere dader in hun onderlinge  
betrekkingen, zonder het bestaan van een contractuele verplichting tot vrijwaring vast te 
stellen. (Artt. 1382 en 1383, B.W.)

(V. J. T. HABITATIONS SOCIALES DU ROMAIN PAÏS cvba)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0087.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 7 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel en niet gewezen op 20 mei 2005 zoals ten gevolge 
van een materiële vergissing vermeld staat in het cassatieverzoekschrift en in het 
exploot houdende betekening van dat verzoekschrift.

Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert twee middelen aan :
Eerste middel 
Geschonden wetsbepalingen
- de artikelen 1146 tot 1151, 1382, 1383 en 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek. 
Aangevochten beslissingen
Ofschoon het bestreden arrest beslist dat de [verweerster] te dezen, evengoed als de 

overige huizenbouwers een persoonlijke fout heeft begaan die mede de oorzaak was van 
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de door B. geleden schade en waarvoor zij  in solidum met de overige huizenbouwers 
wordt veroordeeld om de volledige schade van laatstgenoemde te vergoeden, veroordeelt 
het niettemin de architecten, het studiebureau en de aannemer om de [verweerster] te vrij-
waren tegen de veroordeling die te haren laste jegens B. is uitgesproken.

Het bestreden arrest motiveert die beslissingen als volgt:
2. De oorspronkelijke hoofdvordering tegen de [verweerster].
(...)
M. B. grondt zijn vordering tegen de [verweerster] bovendien op artikel 1382 van het 

Burgerlijk Wetboek.
De leiding en het toezicht op de werken zijn niet alleen in handen gegeven van de ar-

chitecten, maar ook van A.V., hoofd van de technische dienst van de opdrachtgever, [de 
verweerster].

De opdrachtgever, die als vennootschap gespecialiseerd is in de bouw van dat soort 
panden en over een technische dienst beschikt die de werken opvolgde, heeft het risico 
genomen om de werken te doen uitvoeren en ze te leiden, hoewel hij totaal niets afwist 
van de staat van de fundamenten van het aangrenzend gebouw, terwijl een eenvoudig on-
derzoek van de zichtbare bouwkenmerken overduidelijk de ouderdom en de daaraan ver-
bonden gevaren aan het licht bracht; aldus heeft de opdrachtgever niet de nodige voor-
zorgsmaatregelen getroffen om de veroorzaakte schade te voorkomen of zoveel mogelijk 
te beperken. 

Bovendien is door het feit dat de werken nooit zijn stilgelegd in afwachting van nieuwe 
plannen die rekening zouden houden met de toestand die ontdekt was op de werkvergade-
ringen van 16 en 20 mei 1994 kennelijk een fout begaan bij de leiding van de werkzaam-
heden, welke fout zowel aan de opdrachtgever (in de persoon van het hoofd van de techni-
sche dienst) als aan de ontwerpers (zie hierna) kan worden toegerekend. 

De oorspronkelijke vordering tegen de [verweerster] is gegrond op artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, daar zij verkeerd heeft gehandeld, zoals hierboven is beschreven.

(...)
5. Aansprakelijkheidsdeling.
Volgens het gemeen recht zijn allen die meewerken aan een gemeenschappelijk bouw-

werk (met inbegrip hier van de opdrachtgever), aan wie tekortkomingen kunnen worden 
verweten en wier respectieve fouten mede aan de basis liggen van dezelfde schade, wat in 
casu het geval is, in solidum aansprakelijk jegens de benadeelde buur. 

Wat betreft de bijdrage in de vergoeding van die schade, dienen de opdrachtgever, de 
ontwerpers en de aannemer, die elk hun eigen taak hebben, ieder in te staan voor de ge-
volgen van de fouten die hen persoonlijk worden verweten; het aandeel van ieder van de 
huizenbouwers in de aansprakelijkheid dient dus te worden bepaald met inachtneming van 
de ernst van de begane fouten.

(...)
7. De vordering tot vrijwaring van de [verweerster] tegen de architecten, het studiebu-

reau en de aannemer.
De buitencontractuele fout van de huizenbouwers ten aanzien van derden kan terzelfder 

tijd een contractuele fout zijn in de betrekkingen tussen de huizenbouwers en de opdracht-
gever.

De ontwerpers en de aannemer zijn contractueel ertoe verplicht de opdrachtgever op de 
hoogte te brengen van de mogelijkheid dat de geplande werken burenhinder kunnen ver-
oorzaken, indien die mogelijkheid kan worden waargenomen en voorzien. Dat was te de-
zen het geval: uit de bouwkenmerken van het aangrenzend gebouw van B. en inzonder-
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heid uit de staat van de gevel bleken duidelijk de ouderdom ervan, de eraan verbonden ri-
sico's en was het gevaar voor instorting perfect te voorzien. 

Indien vóór de aanvang van de werkzaamheden geen enkele maatregel wordt genomen 
ter bescherming van de bedreigde bouwwerken, kunnen de huizenbouwers jegens de op-
drachtgever gehouden zijn tot vergoeding van de kosten die van hem worden gevorderd 
ten voordele van de benadeelde buur.

De ontwerpers hebben het niet nuttig geoordeeld vooraf de staat van de fundamenten 
van de met het pand van B. gedeelde muur na te gaan, hoewel zij zich daardoor reken-
schap hadden kunnen geven van de bestaande toestand en derhalve bij het ontwerp van de 
uit te voeren werken rekening hadden kunnen houden met de gegevens en de ontstane 
schade hadden kunnen voorkomen.

De techniek van de ondermetseling die door de makers van het ontwerp was gekozen 
en door de aannemer was toegepast bleek niet de gepaste oplossing; juist de toepassing 
van die techniek aan de voorkant van de gevel heeft de schade veroorzaakt.

Uit de hierboven uiteengezette gegevens blijkt dat de vordering tot vrijwaring gegrond 
is in zoverre ze gericht is tegen de architecten, het studiebureau en de aannemer.

Grieven
Wanneer de rechter vaststelt dat de schade zijn oorsprong vindt in de gezamenlijke fou-

ten van verschillende daders en dat ieder van hen jegens de schadelijder gehouden is tot 
vergoeding van de algehele schade, kan hij, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, tenzij hij het bestaan van een contractuele verbintenis tot vrijwaring 
vaststelt die afwijkt van artikel 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek, niet beslissen dat 
één van de schadeveroorzakers in hun onderlinge verhoudingen gehouden is tot volledige 
vrijwaring van de andere, zonder daardoor tegelijkertijd het bestaan van het oorzakelijk 
verband tussen de fout van laatstgenoemde en de schade te ontkennen.

Te dezen heeft het arrest een fout in oorzakelijk verband met de door B. geleden schade 
bewezen verklaard niet alleen ten laste [van de eiser] en de overige huizenbouwers, maar 
ook ten laste van de [verweerster].

Het wijst uitdrukkelijk erop dat laatstgenoemde, die als vennootschap gespecialiseerd is 
in de bouw van dat soort panden en die over een technische dienst beschikte die de werk-
zaamheden opvolgde, op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek aansprake-
lijk is jegens B. omdat zij niet de nodige voorzorgsmaatregelen getroffen heeft om de ont-
stane schade te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Het arrest stelt weliswaar vast dat de ontwerpers en de aannemer contractueel ertoe ver-
plicht zijn de opdrachtgever op de hoogte te brengen van de mogelijkheid dat de geplande 
werken burenhinder kunnen veroorzaken, indien die mogelijkheid kan worden waargeno-
men en voorzien.

Het beslist dat, aangezien een dergelijke hinder te dezen kon worden voorzien en de ar-
chitecten, alsook het studiebureau en de aannemer die verbintenis niet waren nagekomen, 
zij gehouden zijn de opdrachtgever te vrijwaren tegen elke veroordeling die tegen hem in 
het voordeel van B. is uitgesproken.

Het arrest stelt daarentegen niet vast dat de architecten, het studiebureau of nog de aan-
nemer contractueel ertoe verplicht waren om de opdrachtgever te vrijwaren tegen diens 
persoonlijke fout.

Daar het arrest zijn beslissing grondt op een contractuele verplichting van de huizen-
bouwers jegens de verweerster, die niet kan worden gelijkgesteld met een contractuele 
verplichting om laatstgenoemde te vrijwaren tegen haar persoonlijke fout, kon het niet 
wettig zonder de in het middel vermelde bepalingen te schenden de eiser veroordelen om 
de verweerster te vrijwaren tegen de veroordeling die tegen haar in het voordeel van B. 
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was uitgesproken. 
Het arrest stelt trouwens evenmin vast dat de door de verweerster geleden schade, zon-

der de fout die het ten laste van de eiser bewezen verklaart, niet zou zijn opgetreden zoals 
die is ontstaan.

Ook om die reden verantwoordt het arrest niet naar recht zijn beslissing waarbij het de 
eiser veroordeelt om de verweerster te vrijwaren, ongeacht of het arrest dat doet op een 
buitencontractuele grondslag (schending van de artikelen 1382, 1383 en, voor zoveel no-
dig, 1251, 3°, van het Burgerlijk Wetboek) dan wel op een contractuele grondslag (schen-
ding van de artikelen 1146 tot 1151 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
(...)
Op de door de eigenaar van het aangrenzend pand tegen de verweerster inge-

stelde rechtsvordering beslist het arrest dat laatstgenoemde jegens de buur aan-
sprakelijk is op grond van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, daar zij in 
haar hoedanigheid van opdrachtgever niet de nodige voorzorgsmaatregelen ge-
troffen heeft ter voorkoming of ter beperking van de ontstane schade.

Het veroordeelt derhalve de verweerster in solidum samen met de andere hui-
zenbouwers tot vergoeding van de schade van de buur.

Op de vordering tot vrijwaring die de verweerster tegen de huizenbouwers, on-
der wie de eiser, een van de ontwerpers van het architectenplan, heeft ingesteld, 
beslist het arrest dat ze gegrond is.

Het arrest wijst weliswaar erop dat "de ontwerpers en de aannemer contractu-
eel ertoe verplicht zijn de opdrachtgever op de hoogte te brengen van de moge-
lijkheid dat de geplande werken burenhinder kunnen veroorzaken, indien die mo-
gelijkheid kan worden waargenomen en voorzien, [wat] te dezen het geval was", 
maar het stelt niet vast dat de eiser contractueel verplicht was tot vrijwaring van 
de verweerster.

Tenzij het arrest het bestaan van een dergelijke verplichting vaststelde, kon het 
niet wettig beslissen dat de eiser gehouden was tot volledige vrijwaring van de 
verweerster, in hun onderlinge betrekkingen, zonder daardoor het bestaan van 
een oorzakelijk verband tussen haar fout en de schade te ontkennen.

Het schendt derhalve de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
In zoverre is het middel gegrond.
(...)
Het tweede middel :
(...)
De oproeping tot bindendverklaring van het arrest :
De eiser heeft er belang bij dat het arrest bindend verklaard wordt voor de par-

tijen, die daartoe voor het Hof in de zaak zijn opgeroepen.
Dictum
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Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de eiser veroordeelt om de ver-

weerster te vrijwaren tegen elke veroordeling in hoofdsom, interesten en kosten, 
die tegen haar uitgesproken is ten voordele van de eerste tot bindendverklaring 
van het arrest opgeroepen partij en in zoverre het uitspraak doet over de aan die 
rechtsvordering verbonden kosten;

Verwerpt het cassatieberoep voor het overige;
Verklaart het arrest bindend voor J-B. B., G. B., de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Evico en de naamloze vennootschap M et M Sitty;
Beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest;
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en houdt de uitspraak voor het 

overige aan voor uitspraak daaromtrent door de feitenrechter;
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

21 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Simont.

Nr. 345

1° KAMER - 21 juni 2007

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - BEWERKEN VAN HET 
ONVERMOGEN - TOELAATBAARHEID - VOORWAARDEN

De  rechter  mag  een  vordering  tot  collectieve  schuldenregeling  enkel  ontoelaatbaar  
verklaren wegens bewerken van het onvermogen wanneer de verzoeker een of meer  
handelingen  heeft  verricht  met  het  opzet  zich  onvermogend  te  maken.  (Art.  1675/2, 
Ger.W.)

(D.N.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0667.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 14 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert een middel aan :
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 490bis van het Strafwetboek;
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- artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Met bevestiging van de beroepen [beschikking] verklaart het arrest het verzoek van de 

eiser dat ertoe strekt een collectieve schuldenregeling te verkrijgen voor Y. R. L., van wie 
de eiser gerechtelijk beheerder is, niet toelaatbaar op de volgende gronden :

"artikel 1675/2 van het gerechtelijk Wetboek stelt met name als voorwaarde dat de be-
trokkene zijn onvermogen kennelijk niet zelf heeft bewerkt;

hoewel, zoals [Y. R. L.] opmerkt, het uitgesloten is contractuele goede trouw te eisen 
daar een dergelijk vereiste van meet af aan verworpen werd tijdens de parlementaire voor-
bereiding van de desbetreffende wet, geeft [Y. R. L.] toe dat zij als verpleegster attesten 
van zorgverlening heeft ondertekend en afgegeven, ofschoon er geen zorg was verstrekt 
of er niet voldaan was aan de criteria voor vergoeding ervan door de sociale zekerheid;

een dergelijk gedrag wordt door de strafwet als misdaden en wanbedrijven omschreven;
het gaat hier meer bepaald om valsheid in geschriften en oplichting;
valsheid in geschriften veronderstelt met name bedrieglijk opzet; 
oplichting impliceert listige kunstgrepen;
hier  kan  dus  geen  sprake  zijn  van  eenvoudige  afwezigheid  van  contractuele  goede 

trouw;
de schuldvordering van het R.I.Z.I.V bedraagt blijkens het in eerste aanleg ingediende 

verzoekschrift, 66.925,31 euro;
het betreft hier veruit de belangrijkste schuld van [Y. R. L. ]".
Grieven
Artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "elke natuurlijke persoon (...), 

indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te vervallen schul-
den te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, bij 
de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collectieve schuldenregeling kan indie-
nen".

Van bedrieglijk bewerken van het eigen onvermogen, in de zin van artikel 490bis van 
het Strafwetboek, is sprake wanneer de schuldenaar zich onttrekt aan het optreden van 
zijn schuldeisers, ofwel door zijn beslagbare activa weg te maken ofwel door enig ander 
middel aan te wenden dat een beletsel kan vormen voor de vervolgingen.

Het plegen van valsheid in geschriften en oplichting, als zodanig en aangezien die mis-
drijven niet het wanbedrijf, bewerken van het eigen onvermogen door de dader, opleve-
ren, kan geen reden zijn om diens verzoek tot collectieve schuldenregeling ontoelaatbaar 
te verklaren.

Daaruit volgt dat het arrest, door erop te wijzen dat Y. R. L. zich schuldig gemaakt 
heeft aan de misdrijven valsheid in geschriften en oplichting, die listige kunstgrepen im-
pliceren, doordat zij "als verpleegster attesten van zorgverlening heeft ondertekend en af-
gegeven, ofschoon er geen zorg was verstrekt of er niet voldaan was aan de criteria voor 
vergoeding ervan door de sociale zekerheid", maar zonder daarbij vast te stellen dat die 
feiten het wanbedrijf bedrieglijk bewerken van het eigen onvermogen opleveren, zijn be-
slissing niet naar recht verantwoordt.

En zelfs als, althans impliciet, uit het arrest kan worden afgeleid dat de aldus omschre-
ven valsheid in geschriften en oplichting nadeel hebben berokkend aan het Rijksinstituut 
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, waarvan de financiële tegemoetkoming op be-
drieglijke wijze is verkregen, met het gevolg dat het Instituut van Y. R. L. de terugbeta-
ling van de toegestane uitgaven kan eisen (en zelfs haar belangrijkste schuldeiser is), dan 
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nog kan hieruit niet volgen dat Y. R. L., door die misdrijven te plegen, haar onvermogen 
bedrieglijk heeft bewerkt.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Artikel 1675/2 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat elke natuurlijke per-

soon, die geen koopman is in de zin van artikel 1 van het Wetboek van Koophan-
del, indien hij niet in staat is om, op duurzame wijze, zijn opeisbare of nog te 
vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen 
heeft bewerkstelligd, bij de rechter een verzoek tot het verkrijgen van een collec-
tieve schuldenregeling kan indienen.

Krachtens die bepaling mag de rechter een vordering tot collectieve schulden-
regeling enkel  ontoelaatbaar verklaren wegens bewerken van het onvermogen 
wanneer de verzoeker een of meer handelingen heeft verricht met het opzet zich 
onvermogend te maken.

Door, met bevestiging van de beroepen beschikking te beslissen dat Y. R. L. 
niet in aanmerking komt voor de procedure van de collectieve schuldenregeling 
op grond dat zij in haar hoedanigheid van verpleegster "attesten van zorgverle-
ning heeft afgegeven, ofschoon geen verzorging was verstrekt of er niet voldaan 
was aan de criteria voor vergoeding ervan door de sociale zekerheid", schendt 
het arrest het bovenaangehaalde artikel 1675/2, daar het niet vaststelt dat de be-
trokkene die misdrijven heeft gepleegd met het opzet zich onvermogend te ma-
ken.

In zoverre is het middel 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

21 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal 
met opdracht – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 346

1° KAMER - 22 juni 2007

1º BERUSTING - BURGERLIJKE ZAKEN - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE 
BESLISSING - BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - BURGERLIJKE 
ZAKEN - BERUSTING - STILZWIJGENDE BERUSTING IN EEN RECHTERLIJKE BESLISSING - 
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BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER - TOETSING DOOR HET HOF

1º en 2° Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een feitelijk  
gegeven  waarover  de  rechter  onaantastbaar  oordeelt;  het  Hof  gaat  alleen  na  of  de  
rechter uit de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke berusten wettig heeft  
kunnen afleiden1. (Artt. 1044 en 1045, Ger.W.)

(P. T. H.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
1. In het enig middel tot cassatie komt eiseres op tegen de beslissing van de Rechtbank 

van eerste Aanleg te Leuven om haar hoger beroep onontvankelijk te verklaren, beslissing 
die is gestoeld op de overweging dat zij vrijwillig het vonnis van de eerste rechter had 
uitgevoerd, zonder enig voorbehoud te maken, en dit terwijl het vonnis niet uitvoerbaar 
was bij voorraad.

2.  In het  eerste onderdeel voert  eiseres  aan dat  “louter op basis  van de betaling in 
uitvoering van een vonnis”, het bestreden vonnis niet kon stellen dat eiseres uitdrukkelijk 
in het vonnis had berust, noch op grond van deze loutere vaststelling wettig kon beslissen 
dat eiseres duidelijk te kennen had gegeven zeker in het vonnis van de eerste rechter te 
berusten.

3. Het onderdeel gaat er vooreerst verkeerdelijk van uit als zou het bestreden vonnis 
hebben beslist dat eiseres uitdrukkelijk in het vonnis van de vrederechter hebben berust in 
de zin van artikel 1O45, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Voorts  heeft  het  bestreden  vonnis  de  door  eiseres  bekritiseerde  beslissing  dat  zij  
stilzwijgend heeft berust in het vonnis van de vrederechter niet “louter” gesteund  op de 
betaling in uitvoering van een vonnis.

Na te hebben vastgesteld dat eiseres op eenvoudig verzoek van de raadsman van de 
tegenpartij  volledig  betaalde  en  dit  op  29  oktober  2001,  hebben  de  appèlrechters  
bovendien uitdrukkelijk overwogen:

- dat “[d]e volledige vrijwillige tenuitvoerlegging van een niet-uitvoerbaar vonnis door 
de veroordeelde partij, zonder enig voorbehoud, impliceert dat [eiseres], op dat ogenblik, 
onweerlegbaar, in het vonnis berust”;

- dat “[h]et betalen van hoofdsom én gerechtskosten, hoewel het vonnis niet uitvoerbaar 
was bij voorraad, [in]houdt (…) dat [eiseres] het vonnis niet langer betwistte”;

- dat “[eiseres] (…) hier voorbij[gaat] aan het feit dat het vonnis niet uitvoerbaar bij 
voorraad was en dus niet gedwongen ten uitvoer kon gelegd worden” en dat “[z]ij (…) 
zich hierop dus niet [kan] beroepen om aan te tonen dat zij niet zou berust hebben in het 
vonnis”;

- dat “[d]e beoordeling over al dan niet berusting (…) in casu immers [dient] te gebeuren 
op 29 oktober 2001, zijnde de datum van volledige uitvoering” en dat “[n]och voordien, 
noch op dat ogenblik (…) er enig geven [was] dat kon laten vermoeden dat [eiseres] de 
tegen haar uitgesproken veroordeling toch nog zou aanvechten” (eigen onderlijning).

Het onderdeel mist  dan ook feitelijke grondslag nu het berust  op een verkeerde en 
onvolledige lezing van het bestreden vonnis.

4. Ten overvloede weze opgemerkt dat het onderdeel, hoe dan ook, niet kan worden 
aangenomen.

Luidens  art.  1044  Ger.W.  is  ‘berusten  in  een  beslissing’  afstand  doen  van  de 

1 Zie de concl. van het O.M
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rechtsmiddelen  die  een  partij  tegen  alle  of  sommige  punten  van  die  beslissing  kan  
aanwenden of reeds heeft aangewend2.

Toegepast inzake hoger beroep betreft berusting een persoonlijke, eenzijdige3 en onher-
roepelijke rechtshandeling, houdende de afstand van het recht op hoger beroep in se4([3]). 
Het is een daad van beschikking, waarbij men het rechtsmiddel van hoger beroep zelf 
prijsgeeft. Deze afstand (van verdere rechtsvordering) doet het recht teniet om verder (an-
ders) te handelen met betrekking tot de aanspraak die voor de eerste rechter is gebracht5.

Krachtens  art.  1045,  1ste  lid  Ger.W.  kan  een  dergelijke  berusting  uitdrukkelijk  of 
stilzwijgend zijn,  waarna het  3de lid  preciseert  dat  “de stilzwijgende berusting alleen 
(kan)  worden  afgeleid  uit  bepaalde  en  met  elkaar  overeenstemmende  akten  of  feiten 
waaruit blijkt dat de partij het vaste voornemen heeft haar instemming te betuigen met de 
beslissing”.

De stilzwijgende berusting door een partij in een gewezen rechterlijke beslissing kan 
derhalve  enkel  worden  afgeleid  uit  bepaalde  en  met  elkaar  overeenstemmende 
handelingen  of  feiten,  waaruit  blijkt  dat  die  partij  het  vaste  en  ondubbelzinnige 
voornemen heeft haar instemming te betuigen met die beslissing6.

Hoewel de appèlrechter deze handelingen of feiten op een in cassatie onaantastbare 
wijze  vaststelt,  gaat  het  Hof  van  Cassatie  na  of  de  feitenrechter  op  grond  van  die 
vaststellingen wettelijk tot een stilzwijgende berusting heeft kunnen besluiten7.

Nu  de  afstand  van  een  recht  strikt  moet  worden  uitgelegd  en  slechts  kan  worden 
afgeleid  uit  feiten  die  voor  geen  andere  interpretatie  vatbaar  zijn,  is  de  rechtspraak 
moeilijk te vinden voor een stilzwijgende berusting8.

2 Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254. 
3 Anders dan de afstand van het geding (in hoger beroep), die -zodra de gedaagde partij (in hoger be-
roep) ten gronde heeft geconcludeerd- (door de geïntimeerde) moet worden aanvaard, moet de berus-
ting niet worden aanvaard.
4 K. BROECKX, Het recht op hoger beroep en het beginsel van de dubbele aanleg in het civiele geding, 
Antwerpen, Maklu, 1995, p. 324, nrs. 722-723; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Luik, Facul-
té de droit, d’economie et de sciences sociales de Liège, 1985, p. 473-474, nrs. 698-701.
5 Art. 821, 2de lid Ger.W.; K. BROECKX, o.c., p. 329-330, nrs. 732-734. 
6 Cass. 15 april 1982, Arr. Cass. 1981-82, 993; Cass. 23 april 1982, Arr. Cass. 1981-82, 1024; Cass. 
24 juni 1982,  Arr. Cass. 1981-82, 1341; Cass. 26 januari 1984,  Arr. Cass. 1983-84, 620; Cass. 19 
juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254; Cass. 26 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, 284; Cass. 2 juni 
1994, Arr. Cass. 1994, 569.
7 Cass. 19 juni 1989, Arr. Cass. 1988-89, 1254; Cass. 2 juni 1994, Arr. Cass. 1994, 569. 
8 Zie inzonderheid : Cass. 4 maart 1982,  Arr. Cass. 1981-82, 835 (de spontane uitvoering ‘onder 
voorbehoud’ van een veroordeling); Cass. 24 juni 1982,  Arr. Cass. 1981-82, 1341 (het verzoek tot 
uitbreiding van een deskundigenopdracht); Cass. 22 oktober 1982, Arr. Cass. 1982-83, 279 (de spon-
tane uitvoering van een veroordeling); Cass. 7 januari 1983,  Arr. Cass. 1982-83, 587 (zich naar de 
wijsheid gedragen); Cass. 24 november 1983, Arr. Cass. 1983-84, 359 (de spontane uitvoering van 
een veroordeling, een brief van een niet bijzonder gevolmachtigde advocaat); Cass. 1 december 1983, 
Arr. Cass. 1983-84, 385 (een brief van een niet bijzonder gevolmachtigde advocaat); Cass. 26 maart 
1984, Arr. Cass. 1983-84, 975 (de spontane uitvoering van een veroordeling); Cass. 13 februari 1985, 
Arr. Cass. 1984-85, 805 (de betaling in uitvoering van een bij voorraad uitvoerbare beslissing); Cass. 
10 november 1988, Arr. Cass. 1988-89, 287 (doorhaling van de zaak van de rol); Cass. 19 juni 1989, 
Arr.  Cass. 1988-89, 1254; Cass. 26 oktober 1989, Arr. Cass. 1989-90, 284 (de betekening van een 
vonnis zonder voorbehoud); Cass. 27 oktober 1989,  Arr. Cass. 1989-90, 285 (een nieuwe dagvaar-
ding in eerste aanleg); Cass. 18 december 1989, Arr. Cass. 1989-90, 544 (de betaling door de veroor-
deelde partij op verzoek van de tegenpartij, na een brief van de advocaat van de veroordeelde partij  
waarvoor geen bijzondere volmacht blijkt); Cass. 10 juni 1991, Arr. Cass. 1990-91, 997 (het zonder 
voorbehoud meewerken aan de uitvoering van een deskundigenonderzoek, het verzoek tot aanstelling 
van een college van deskundigen); Cass. 27 juni 1991, Arr. Cass. 1990-91, 938 (de enkele omstan-
digheid dat de veroordeelde partij de beslissing gedeeltelijk heeft uitgevoerd); Cass. 16 januari 1992, 
Arr. Cass. 1991-92, 433 (de betaling van de gerechtskosten, brieven van de advocaat waarvoor geen 
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De  beslissing  van  de  appelrechters  dat  eiseres  stilzwijgend  in  het  vonnis  van  de 
vrederechter heeft berust, is in casu naar recht verantwoord, nu de appelrechters zulks wel 
degelijk hebben afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende feiten. Naast de 
betaling  van  de  gerechtskosten,  werden  de  volledige  én  vrijwillige  uitvoering,  de 
afwezigheid van enig voorbehoud, en het niet-uitvoerbaar karakter van het vonnis ter zake 
in aanmerking genomen. 

Het bestreden vonnis vertoont aldus grote gelijkenissen met een arrest  op 21 maart 
2000 gewezen door  het  Hof  van Beroep te  Antwerpen waarin  om sterk vergelijkbare 
redenen eveneens werd besloten tot de impliciete berusting van eiser in het aangevochten 
vonnis. Het Hof van Cassatie oordeelde in die zaak dat de appèlrechters door aldus te 
oordelen hun beslissing dat eiser stilzwijgend heeft berust in het beroepen vonnis, naar 
recht verantwoorden (Cass., 25 april 2002, A.R. C.00.0373.N, met concl. adv.-gen. m.o. 
D. THIJS).

De appèlrechters hadden hun beslissing toen in het bijzonder gegrond op het feit dat 
eiser de uitgesproken veroordeling  op geen enkel punt had aangevochten en enkel om 
gemak van betaling had verzocht, dat de betalingen zonder enig voorbehoud zijn verricht 
en gedaan ter uitvoering van een zelf vooropgesteld afbetalingsplan en dat ten onrechte is 
aangevoerd dat de betalingen zijn verricht ingevolge de uitvoerbaarheid bij voorraad van 
het vonnis, daar de eerste rechter niet tot de uitvoerbaarheid had besloten.

De  appèlrechters  gaven  volgens  het  Hof  zodoende  niet  enkel  aan  uit  welke 
overeenstemmende feiten het vaste voornemen van eiser blijkt om in het beroepen vonnis 
te berusten, maar tevens sluiten zij hierdoor uit dat eiser de afbetalingen heeft gedaan ter 
uitvoering  van  de  voorafgaandelijke  consignatieplicht  of  dat  eiser  zijn  schuld  heeft 
betwist omdat de aangeschreven ambtenaar niet is aangewezen om in hoger beroep kennis 
te nemen van de grieven tegen het beroepen vonnis of dat eiser geen opdracht zou hebben 
gegeven aan zijn fiscaal raadgever. 

Het  Hof  van Cassatie  geeft  door  deze overweging  duidelijk  te  kennen  dat  er  geen 
sprake kan zijn van een berusting in het vonnis of het arrest indien er nog een andere 
mogelijke verklaring zou bestaan voor het gedrag van een partij. Er kan in die optiek  
maar  sprake  zijn  van  een  vast  voornemen  om  in  de  uitspraak  te  berusten  indien 
alternatieve verklaringen kunnen worden uitgesloten. 

In de Nederlandse rechtsleer wordt in dezelfde zin als vuistregel vooropgesteld dat de 
rechter in het algemeen geen berusting behoort aan te nemen wanneer een andere verkla-
ring van de handelwijze van de appellant geredelijk mogelijk is (Concl. Procureur Gene-
raal bij een arrest van de Hoge Raad van 11 april 20039, met verwijzing naar MOLLEMA, 
losbl. Burgerlijke Rechtsvordering, aant. 1-3 op artikel 334, aantek. 2)In het voorliggende 
geval hebben de appèlrechters in dezelfde zin geoordeeld dat het gedrag van eiseres “op 
geen enkele andere wijze [kan] worden uitgelegd”.

5. (…)
Besluit: VERWERPING. 

bijzondere volmacht blijkt); zie ook : K. BROECKX, o.c., p. 325-326, nrs. 725-726). 
9 In casu had  de veroordeelde  partij  per  fax een brief  gestuurd aan de tegenpartij  waarin werd 
opgegeven hetgeen zij per saldo verschuldigd was en waarin een bevestiging werd gevraagd van de 
tegenpartij dat met betaling van de bedragen op haar derdenrekening en op de rekening van een derde 
overeengekomen partij de schuld jegens haar “algeheel en finaal” is gekweten. Volgens de procureur 
generaal  was  er  geen  sprake  van  berusting  omdat  een  andere  verklaring  van  de  handelwijze 
geredelijk mogelijk was. Hoewel de woorden “algeheel en finaal gekweten” in het algemeen wijzen 
op een beëindiging van het materiële geschil, is de correspondentie in dit geval evenwel grotendeels 
gewijd  aan  de  vraag  of  de  veroordeelde  partij  het  bedrag  dat  zij  verschuldigd  was  aan  haar 
tegenpartij, gedeeltelijk mocht voldoen door betaling rechtstreeks aan een derde. 
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ARREST

(A.R. C.04.0189.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 19 november 2003 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs 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 
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel gaat ervan uit dat het bestreden vonnis beslist dat de berus-

ting door de eiseres in het vonnis van de vrederechter uitdrukkelijk was in de zin 
van artikel 1045, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

2. Het vonnis gebruikt het woord "uitdrukkelijk" niet in de zin van voormelde 
wetsbepaling.

Het onderdeel berust in zoverre op een onjuiste lezing van het vonnis, en mist 
mitsdien feitelijke grondslag.

3. Of een partij al dan niet in een rechterlijke beslissing heeft berust, is een fei-
telijk gegeven waarover de rechter onaantastbaar oordeelt. Het Hof gaat alleen 
na of de rechter uit de feiten en omstandigheden die hij vaststelt, dergelijke be-
rusting wettig heeft kunnen afleiden.

4. Anders dan het onderdeel aanvoert hebben de appelrechters met de redenen 
die zij vermelden, wettig kunnen oordelen dat de eiser stilzwijgend heeft berust 
in het beroepen vonnis.

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

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Simont 
en Geinger.

Nr. 347
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1° KAMER - 22 juni 2007

1º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BIJ EEN LASTHEBBER 
GEKOZEN WOONPLAATS - DRAAGWIJDTE

2º WOONPLAATS - BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - BIJ EEN LASTHEBBER GEKOZEN 
WOONPLAATS - DRAAGWIJDTE

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALGEMEEN - BIJ EEN LASTHEBBER 
GEKOZEN WOONPLAATS - MISKENNING - GEVOLG

4º WOONPLAATS - BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN - BIJ EEN LASTHEBBER GEKOZEN 
WOONPLAATS - MISKENNING - GEVOLG

5º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — PRINCIPAAL BEROEP. VORM. 
TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL - TERMIJN - AANVANG - BEROEPEN VONNIS - 
BETEKENING - BIJ EEN LASTHEBBER GEKOZEN WOONPLAATS - MISKENNING - GEVOLG

1º en 2°  Artikel 39 van het Ger. W. verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid om 
woonplaats te kiezen bij een lasthebber, en daardoor te kennen te geven dat hij in geval  
van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van dat wetboek, niet wenst 
bereikt te worden op de woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, maar op een woonplaats  
waar hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt; artikel 39 heeft  
aldus  niet  tot  doel  aan de partij  die laat  betekenen,  een bijkomende mogelijkheid  te  
geven om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mogelijkheid om in zijn  
belang een plaats van betekening te kiezen die afwijkt van deze geregeld door artikel 35.  
(Artt. 35, 36 en 39, Ger.W.)

3º, 4° en 5°  Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar  
woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Ger. W., maar op een plaats  
die is gekozen kan niet zonder schending van artikel 39 van dat wetboek deze gekozen 
woonplaats negeren; zulks impliceert dat de betekening van een beroepen vonnis met  
miskenning van de door de geadresseerde gekozen woonplaats, de termijn om hoger  
beroep in te stellen niet kan doen lopen. (Art. 39, Ger.W.)

(AVERO BELGIUM INSURANCE vennootschap naar Nederlands recht e.a. T. WALK ABOUT nv)

ARREST

(A.R. C.05.0032.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 september 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 39 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseressen onontvankelijk we-
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gens laattijdigheid en verwerpt het verweer van de eiseressen, volgens hetwelk de beteke-
ning van het vonnis a quo aan hen nietig is omdat die betekening niet is gebeurd op de 
door hen gekozen woonplaats terwijl de verweerster verplicht was die gekozen woon-
plaats te respecteren, zelfs indien het gaat om een eenzijdige keuze van woonplaats ge-
daan door de eiseressen.

Het bestreden arrest verwerpt dit verweer op grond van volgende motieven:
"Het verweer terzake van (de eiseressen) dat er een gekozen woonplaats was, doet daar-

aan niets af.
Artikel 39 Gerechtelijk Wetboek legt geen verplichting op om te betekenen aan de ge-

kozen woonplaats.
De tekst van dit artikel is duidelijk en behoeft geen interpretatie.
Deze tekst stelt dat de betekeningen en de kennisgevingen aan 'die woonplaats' (te we-

ten de gekozen woonplaats) mogen geschieden.
Om de term 'mogen' te begrijpen moet niet gezien worden naar de Franse tekst van het 

artikel.
Deze tekst zegt verder niets over de belangen die de woonstkeuze moeten dienen, noch 

over het onderscheid tussen eenzijdige en conventionele keuze.
De tekst van artikel 111 Burgerlijk Wetboek is geen verduidelijking van artikel 39 Ge-

rechtelijk Wetboek. Deze tekst is voorzeker niet nodig om artikel 39 Gerechtelijk Wet-
boek te kunnen begrijpen".

Grieven
Een woonstkeuze kan eenzijdig zijn.
In dat geval kan de verzoeker (diegene die tot betekening overgaat) de akte betekenen 

ofwel aan de werkelijke woonplaats ofwel aan de gekozen woonplaats van de geadres-
seerde indien de woonstkeuze uitsluitend gedaan werd in het voordeel van de verzoeker.

Indien evenwel de eenzijdige woonstkeuze door de geadresseerde wordt gedaan in zijn 
belang, moet de verzoeker de akte betekenen aan de gekozen woonplaats op straffe van 
nietigheid van de betekening.

Het instituut van de woonstkeuze, dat niet geregeld wordt in het Gerechtelijk Wetboek 
maar in artikel 111 van het Burgerlijk Wetboek, zou anders geen zin hebben in het geval 
een partij in haar eigen belang een keuze van woonplaats doet.

In onderhavige zaak hadden de eiseressen in hun conclusies voor het hof van beroep 
gesteld dat de keuze van woonplaats, die zij gedaan hadden bij hun raadsman, in hun be-
lang werd gedaan.

Het bestreden arrest weigert hierop in te gaan omdat artikel 39 van het Gerechtelijk 
Wetboek niets zegt over de belangen die de woonstkeuze moeten dienen en omdat artikel 
111 van het Burgerlijk Wetboek geen verduidelijking is van artikel 39 van het Gerechte-
lijk Wetboek, dat volgens de appelrechters geen verplichting oplegt om te betekenen aan 
de gekozen woonplaats, gelet op het woord "mogen".

Het bestreden arrest schendt aldus de artikelen 39 van het Gerechtelijk Wetboek en 111 
van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Gronden van niet-ontvankelijkheid
(...)
Middel
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5. Artikel 39, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de 
geadresseerde bij een lasthebber woonplaats heeft gekozen, de betekening en de 
kennisgeving, in de zin van artikel 32, aan die woonplaats mogen geschieden.

Artikel 39, derde lid, bepaalt verder dat de betekening en de kennisgeving niet 
meer aan de gekozen woonplaats mogen geschieden, indien de lasthebber overle-
den is, indien hij er zijn woonplaats niet meer heeft, of indien hij er zijn bedrijf 
niet meer uitoefent.

6. Artikel 39 van dit wetboek verschaft aan een geadresseerde de mogelijkheid 
om woonplaats te kiezen bij een lasthebber.

De geadresseerde die woonplaats kiest bij een lasthebber, geeft te kennen dat 
hij in geval van betekening aan woonplaats, zoals bedoeld in artikel 35 van het 
Gerechtelijk Wetboek, niet wenst bereikt te worden op de woonplaats, zoals be-
doeld in artikel 36 van het Gerechtelijk Wetboek, maar op een woonplaats waar 
hij voor de behartiging van zijn belangen beter kan worden bereikt.

Een partij die weet dat een andere partij niet wenst bereikt te worden op haar 
woonplaats, zoals bedoeld in artikel 36, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 
maar op een plaats die is gekozen kan niet zonder schending van artikel 39 van 
het Gerechtelijk Wetboek deze gekozen woonplaats negeren.

Artikel 39 heeft niet tot doel aan de partij die laat betekenen, een bijkomende 
mogelijkheid te geven om te betekenen maar geeft aan de geadresseerde de mo-
gelijkheid om in zijn belang een plaats van betekening te kiezen die afwijkt van 
deze geregeld door artikel 35.

7. De appelrechters stellen vast dat de betekening van het beroepen vonnis aan 
de eiseressen niet  gebeurde aan hun gekozen woonplaats maar op hun maat-
schappelijke zetel in België respectievelijk op 30 december 2003 en op 8 januari 
2004.

Zij leiden daaruit af dat het hoger beroep dat is ingesteld op 12 maart 2004, bij 
toepassing van artikel 1051 van het Gerechtelijk Wetboek, laattijdig is.

De appelrechters die vaststellen dat  de betekening van het beroepen vonnis 
niet is geschied aan de woonplaats die door de eiseressen is gekozen, maar aan 
hun maatschappelijke zetel konden niet zonder schending van artikel 39 van het 
Gerechtelijk Wetboek oordelen dat deze betekening de termijn om hoger beroep 
in te stellen deed lopen.

Het middel 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 Brussel.
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22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Van Om-
meslaghe en De Gryse.

Nr. 348

1° KAMER - 22 juni 2007

1º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - VERZOEK VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - ONTVANKELIJKHEID

2º VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — 
STRAFZAKEN - VERZUIM MEER DAN ZES MAANDEN DE ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING 
VAN DE ZAAK AAN DE RECHTER - PERSOONLIJKE TOESTAND VAN DE RECHTER

1º De mogelijkheid voor een partij of voor de Procureur-generaal bij het hof van beroep om  
de onttrekking van de zaak aan de rechter te vorderen wanneer deze gedurende meer  
dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij in beraad heeft genomen, is ook  
toepasselijk in strafzaken1.(Artt. 648, 4°, en 652, Ger.W.)

2º Wanneer het Hof ingevolge een verzoek tot onttrekking vaststelt dat de rechter reeds  
meer dan zes maanden verzuimd heeft de zaak te berechten die hij in beraad genomen 
heeft,  terwijl  de  zaak  zelf  geen  bijzondere  kenmerken  vertoont  die  zouden  kunnen  
verantwoorden  dat  de  zaak  zo  lang  in  beraad  werd  gehouden,  en  de  persoonlijke 
toestand  van  de  betrokkene  die  van  zittingen  ontlast  werd,  evenmin  dit  uitstel  kan  
verantwoorden, onttrekt het de zaak aan de rechter en verwijst het de zaak naar dezelfde  
rechtbank, anders samengesteld, nu de beslissing over het geschil in het belang van een 
goede rechtsbedeling niet langer mag uitblijven. (Artt. 648, 4°, en 652, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.07.0265.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 8 juni 2007 een verzoek neergelegd tot onttrekking van 

de zaak met nr. S/643/2000 aan de rechters wegens verzuim van meer dan zes 
maanden om de zaak te berechten.

Op 15 juni 2007 heeft de griffie van het Hof opmerkingen ontvangen van de 
voorzitter van het gerecht en op 18 juni 2007 opmerkingen van de voorzitter van 
de 17e correctionele kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge.

De tussenkomende partijen Arplam en V. hebben opmerkingen gemaakt.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 

1 Zie Cass., 22 juni 2006, AR nr C.06.0221.N, www.cass.be



Nr. 348 - 22.6.07 HOF VAN CASSATIE 1417 

1. Het verzoekschrift is gebaseerd op de omstandigheid dat op de terechtzitting 
van 8 november 2006 de zaak door de rechter in beraad werd genomen en dat de 
rechters reeds meer dan zes maanden verzuimd hebben de zaak te berechten die 
zij in beraad hebben genomen.

2. Anders dan de tussenkomende partij P.V. betoogt is de onttrekking op grond 
van verzuim uit te spreken toepasselijk in strafzaken.

3. De korpschef van de magistraten verklaart dat er geen rechtvaardiging is 
voor de laattijdigheid.  Rechter V. verklaart  dat hij het uitblijven van een uit-
spraak wijt aan de aard van de zaak en aan zijn persoonlijke toestand.

4. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die zouden kunnen ver-
antwoorden dat de zaak zo lang in beraad werd gehouden. De persoonlijke toe-
stand van rechter V. die voor het inhalen van zijn achterstand reeds met minder 
zittingen werd belast, kan dit evenmin verantwoorden.

5. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-
ling niet langer uitblijven.

Dictum
Het Hof,
Onttrekt de zaak met nr. S/643/2000, ingeschreven op de rol van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Brugge, aan de rechters P. V., L. M. en C. D.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, anders sa-

mengesteld.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. L. Van-
heeswijck, Brussel, J. Debusscher, Brugge, B. Blanpain, Brussel en C. Van Aerde, Brug-
ge.

Nr. 349

1° KAMER - 22 juni 2007

1º BENELUX — VERDRAGSBEPALINGEN - BEU-VERDRAG - ARTIKELEN 2, LID 2, A 
EN F, EN 59, LID 1 - NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL - DRAAGWIJDTE

2º INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
BEWIJSVOERING — VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE 
BELASTINGPLICHTIGEN - VENNOOTSCHAP VAN EEN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT 
MET VASTE INRICHTING IN BELGIË - FISCAAL STELSEL VAN MINIMUMWINSTEN - BEU-VERDRAG - 
NON-DISCRIMINATIEBEGINSEL - VERENIGBAARHEID

1º De artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1, van het BEU-Verdrag verzetten zich tegen de  
toepassing  van  fiscale  regelingen  van  een  van  de  drie  verdragsluitende  staten,  die  
gevallen  die  gemeen  hebben  dat  bewijskrachtige  gegevens  voor  de  winstbepaling 
ontbreken,  verschillend  regelen  in  die  zin  dat  zij  een  forfaitair  minimum  belastbaar  
inkomen vaststellen dat niet geldt voor vennootschappen naar zijn nationale recht maar  
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uitsluitend  voor  soortgelijke  vennootschappen  die  zijn  opgericht  overeenkomstig  de  
wetgeving van een van die andere verdragsluitende staten en op het grondgebied van  
een van de andere verdragsluitende staten hun fiscaal  domicilie hebben, ook als  die  
regelingen niet  tot  noodzakelijk  gevolg hebben dat de vreemde vennootschap steeds  
zwaarder wordt belast dan de nationale vennootschap1. (Artt. 2, tweede lid, a en f, en 59, 
eerste lid, Verdrag 3 feb. 1958 tot instelling van de Benelux Economische Unie)

2º  De  non-discriminatiebepalingen  van  het  BEU-Verdrag  verzetten  zich  tegen  de 
berekening van de belastbare winst in hoofde van een vennootschap van een andere  
verdragsluitende  staat  met  vaste  inrichting  in  België  volgens  het  stelsel  van 
minimumwinsten.  (Artt. 2, tweede lid, a en f, en 59, eerste lid, Verdrag 3 feb. 1958 tot 
instelling van de Benelux Economische Unie; Art. 342, §2, W.I.B. 1992; Art. 182, W.I.B. 
1992)

(METABOUW BOUWBEDRIJF bv T. BELGISCHE STAAT, Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. F.04.0011.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 november 2003 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Het Hof heeft bij arrest van 23 februari 2006 het eerste middel en het eerste 

onderdeel van het tweede middel verworpen en voor het overige een prejudiciële 
vraag gesteld aan het Benelux-Gerechtshof. 

Bij arrest van 19 maart 2007 heeft het Benelux-Gerechtshof uitspraak gedaan 
over de prejudiciële vraag. 

Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
De eiseres, een Nederlandse vennootschap, is actief in de bouwsector. Tijdens 

de jaren 1983 en 1984 bouwde zij in België een stomerij in opdracht van de NV 
L.T. Medical Services NV. Na een onderzoek oordeelt het bestuur dat de eiseres 
tijdens de jaren 1983 en 1984 een vaste inrichting had in België. Op grond van 
de artikelen 248, §2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 
146, §1, 7°, K.B./W.I.B. (1964) werd een belastbaar bedrag van 8.902.248 BEF 
vastgesteld. 

III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, 2, 58 en 59 van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van de 

Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 20 
juni 1960 en in werking getreden op 1 november 1960;

- de artikelen 1 en 6 van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het 
statuut van een Benelux-Gerechtshof, ondertekend te Brussel, goedgekeurd bij wet van 18 

1 Benelux-Hof, 19 maart 2007, nr A 2006/2.
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juli 1969 en in werking getreden op 1 januari 1974;
- artikel 1, A, 7°, van het Protocol van 29 april 1969 ter uitvoering van artikel 1, tweede 

lid van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling van het statuut van een 
Benelux-Gerechtshof, ondertekend te 's Gravenhage, goedgekeurd bij wet van 2 februari 
1971 en in werking getreden op 1 januari 1974;

- de artikelen 377 tot 385 en 386 tot 391, in de versie van vóór de opheffing bij wet van 
15 maart 1999, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij konink-
lijk besluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort WIB 
(1992);

- artikel 248 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij konink-
lijk besluit van 26 februari 1964, hierna afgekort WIB (1964) en voor zoveel als nodig ar-
tikel 342 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoördineerd bij koninklijk be-
sluit van 10 april 1992, bekrachtigd bij wet van 12 juni 1992, hierna afgekort WIB (1992);

- artikel 146 van het Koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wet-
boek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 van 
het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkom-
stenbelastingen 1992.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "Verklaart het fiscaal verhaal ontvankelijk doch ongegrond. Ver-

oordeelt (eiseres) tot de kosten van de voorziening, vereffend zoals in strafzaken op 156, 
42 euro".

op grond van de motieven op p. 5-6:
"(Eiseres) houdt voor dat de toepassing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964), 

dat in toepassing van artikel 248, §23, WIB de belastbare minimumwinsten van vaste in-
richtingen van buitenlandse ondernemingen vastlegt, in strijd is met artikel 25 van het 
dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland, artikel 52 EG-Verdrag, met het ge-
lijkheidsbeginsel en met het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie (...).

Het niet-discriminatiebeginsel voorzien in artikel 7 van het EG-Verdrag, in de artikelen 
2, 58-2 en 59-1 van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie ten aan-
zien van (eiseres), die een natuurlijke persoon is, wordt niet geschonden vermits de toe-
passing van artikel 146 koninklijk besluit WIB (1964) zonder onderscheid van nationali-
teit van toepassing is op alle natuurlijke personen ook deze van Belgische nationaliteit, die 
onder de toepassing vallen van de belasting op de niet-verblijfhouders".

Grieven
Eerste onderdeel (...)
Tweede onderdeel
Krachtens de artikelen 1 en 2, f, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Econo-

mische Unie genieten de onderdanen van elk der verdragsluitende partijen de behande-
ling, welke voor de eigen onderdanen geldt voor wat betreft rechten en belastingen van 
welke aard ook.

Krachtens artikel 58, 2°, van hetzelfde Verdrag mogen de handelingen van rechtsperso-
nen, opgericht volgens de wetgeving van een der lidstaten, die in een andere lidstaat recht-
streeks of via een inrichting optreden, in die andere lidstaat aan geen zwaardere verplich-
tingen worden onderworpen, dan die welke gelden voor de nationale vennootschappen en 
krachtens artikel 59, 1°, van hetzelfde Verdrag mogen de vennootschappen die hun fiscaal 
domicilie op het grondgebied van een van de drie lidstaten hebben, op het grondgebied 
van een andere lidstaat voor hun handelingen, aldaar rechtstreeks of via een vaste inrich-
ting verricht, aan geen zwaardere fiscale heffing worden onderworpen dan de nationale 
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vennootschappen van die lidstaat.
Eiseres, die een door voormelde bepalingen geviseerde vennootschap naar Nederlands 

recht is, die haar fiscaal domicilie heeft in Nederland en via een inrichting handelingen in 
België heeft verricht tijdens de kalenderjaren 1983 en 1984, dient derhalve dezelfde be-
handeling te genieten als de Belgische vennootschappen en mag in België niet onderwor-
pen worden noch aan zwaardere verplichtingen, noch aan zwaardere fiscale heffingen dan 
de Belgische vennootschappen.

Dit laatste is het geval wanneer de administratie bij toepassing van de wettelijke ver-
moedens, voorzien in artikel 248 WIB (1964), bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, 
geleverd door de belanghebbenden of door de administratie, de belastbare winst van een 
belastingplichtige bepaalt op een verschillende wijze naargelang het om een Belgische of 
vreemde firma gaat.

De belastbare winst van elke belastingplichtige wordt in de regel krachtens artikel 248, 
§1, eerste lid, WIB (1964) bepaald naar de normale winsten of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aange-
wende kapitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, 
van de huurwaarde der in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nuttige in-
lichtingen. De belastbare winst bekomen in toepassing van dit wettelijk vermoeden is een 
brutowinst, waarop de behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen van de belas-
tingplichtige zo voldaan is aan de wettelijke vereisten, in mindering komen, zonder dat 
het bekomen belastbaar nettobedrag beneden een gesteld minimum kan dalen.

Hierop wordt de Koning, in uitvoering van artikel 248, §2, WIB (1964) bij wijze van 
uitzondering, met inachtneming van de in §1, eerste lid, vermelde gegevens, gemachtigd 
het minimum der winsten te bepalen dat belastbaar is ten laste van de vreemde firma's die 
in België werkzaam zijn. Het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB (1964) in arti-
kel 146, §1, 7°, legt het minimum der winsten dat belastbaar is ten name van vreemde fir-
ma's die in België werkzaam zijn en belastbaar zijn volgens de vergelijkingsprocedure be-
paald in artikel 248, §1, eerste lid, WIB (1964), voor alle andere bedrijven of ondernemin-
gen, dan deze geviseerd in hetzelfde voornoemde artikel 146, §1, 1° tot en met 6°, vast op 
80 BEF per 1.000 BEF ontvangsten, zonder dat die winst lager mag zijn dan 140.000 
BEF. Deze wettelijk vermoede minima zijn nettowinsten, die absoluut gelden zonder mo-
gelijkheid voor de vreemde firma's om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen 
in mindering te brengen en waartegen alleen als tegenbewijs mogelijk is het juiste cijfer 
van hun belastbare inkomsten.

Aldus wordt eiseres die belast werd a rato van 80 BEF per 1.000 BEF op haar ontvang-
sten die zij ontving voor de litigieuze bouwwerken door haar uitgevoerd in België onder-
worpen aan zwaardere verplichtingen met betrekking tot het te leveren tegenbewijs van 
het wettelijk vermoeden en aan een zwaardere fiscale heffing dan de Belgische firma's 
werkzaam in België, die nooit onderworpen zijn aan dit absoluut minimum, met mogelijk-
heid om behoorlijk bewezen bedrijfsuitgaven en -verliezen in mindering te brengen op de 
wettelijk vermoede belastbare brutowinst.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest onwettig de belastingheffing van eiseres laat be-
staan, die belast wordt op een wettelijk vermoede minimumwinst die netto bepaald wordt, 
hetgeen een zwaardere fiscale heffing is dan de Belgische firma's ondergaan die wel hun 
regelmatig bewezen bedrijfsuitgaven en - verliezen in mindering kunnen brengen (schen-
ding van de artikelen 1, 2, f, en 59, 1°, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Eco-
nomische Unie, artikel 248 WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 342 WIB (1992), 
artikel 146 KB / WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 182 koninklijk besluit WIB 
(1992) en die eiseres onderwerpt aan zwaardere verplichtingen dan de Belgische firma's 
inzake het tegenbewijs van het ingestelde wettelijk vermoeden (schending van de artike-
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len 1, 2, f, en 58, 2°, van het Verdrag tot instelling van de Benelux Economische Unie, ar-
tikel 248 WIB (1964) en voor zoveel als nodig artikel 342 WIB (1992), artikel 146 ko-
ninklijk  besluit  WIB  (1964)  en  voor  zoveel  als  nodig  artikel  182  koninklijk  besluit 
WIB(1992)).

Derde middel
(...)
IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede middel
Tweede onderdeel
1. Krachtens artikel 2, a, van het Verdrag van 3 februari 1958 tot instelling van 

de Benelux Economische Unie (hierna afgekort: BEU-Verdrag), genieten de on-
derdanen van elk der verdragsluitende Staten op het grondgebied van de andere 
verdragsluitende staten de behandeling welke voor de eigen onderdanen geldt 
voor wat betreft de vestiging.

Volgens artikel 2, lid 2, f, van dit verdrag, geldt een zelfde behandeling voor 
wat betreft de rechten en belastingen van welke aard ook.

Dit beoogt aldus in een verdragsluitende Staat de nationale behandeling te ver-
zekeren op het gebied van de belastingen, van welke aard ook.

2. Krachtens artikel 59, lid 1, van dit verdrag, zijn de vennootschappen welke 
zijn opgericht overeenkomstig de wetgeving van een verdragsluitende Staat en 
binnen het grondgebied van een der verdragsluitende Staten hun fiscaal domici-
lie hebben, op het grondgebied van de andere verdragsluitende Staten, niet on-
derworpen aan hogere fiscale lasten dan die welke worden gedragen door soort-
gelijke nationale vennootschappen.

Dit artikel houdt voor rechtpersonen het beginsel in van de nationale behande-
ling op fiscaal terrein. 

3. Krachtens artikel 248, §1, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen (1964) worden bij gebreke van bewijskrachtige gegevens, geleverd het-
zij door de belanghebbenden, hetzij door de Administratie, de in artikel 20, 1° en 
3°, van dit wetboek, bedoelde winsten of baten voor elke belastingplichtige be-
paald naar de normale winsten of baten van ten minste drie soortgelijke belas-
tingplichtigen en met inachtneming, volgens het geval, van het aangewende ka-
pitaal, van de omzet, van het aantal werklieden, van de benuttigde drijfkracht, 
van de huurwaarde der in bedrijf genomen gronden, alsmede van alle andere nut-
tige inlichtingen.

Krachtens §2 van die wetsbepaling, bepaalt de Koning, met inachtneming van 
de in §1, eerste lid,  vermelde gegevens, het minimum der winsten dat belastbaar 
is ten laste van de vreemde firma's die in België werkzaam zijn en waarvan de 
bedrijfsinkomsten minder gemakkelijk te controleren zijn..

4. Artikel 146, §1, van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat het minimum der winsten dat 
belastbaar is ten name van vreemde firma's die in België werkzaam zijn en be-
lastbaar zijn volgens de vergelijkingsprocedure bepaald in artikel 248, §1, eerste 
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lid, van dit wetboek, wordt bepaald als volgt:
-  1°,  fabrieken,  constructiewerkplaatsen,  groeven,  pannenbakkerijen,  steen-

bakkerijen, spoorwegexploitaties: 90 000 BEF per bediende en arbeider (gemid-
deld getal over het beschouwde jaar);

-  2°,  landbouwbedrijven,  tuinbouwbedrijven  of  groentenkwekerijen,  boom-
kwekerijen: forfaitaire schaal vastgesteld voor de Belgische belastingplichtigen 
van het aangrenzende gewest die een soortgelijk beroep uitoefenenen;

- 3°, banken, krediet- en wisselinstelling: 250 000 BEF per bediende (gemid-
deld getal over het beschouwde jaar);

- 4°, levensverzekeringen: 100 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 5°, zeeverzekeringen: 70 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 6°, andere verzekeringen: 75 BEF per 1000 BEF geïnde premies;
- 7°, alle andere bedrijven of ondernemingen: 80 BEF per 1000 BEF ontvang-

sten, met een minimum van 145.000 BEF per bediende en arbeider (gemiddeld 
getal over het beschouwde jaar).

Krachtens §2 van die wetsbepaling mag het bedrag van de overeenkomstig §1 
vastgestelde belastbare winst in geen geval lager zijn dan 140 000 BEF.

5. Uit die bepalingen volgt dat bij gebrek aan bewijskrachtige gegevens, Belgi-
sche ondernemingen anders worden belast dan vreemde ondernemingen voor de-
welke een stelsel geldt van forfaitaire winsten gepaard met een volstrekt mini-
mum van winsten.

6. Het Benelux-Gerechtshof heeft in antwoord op de bij het arrest van 23 fe-
bruari 2006 gestelde prejudiciële vraag in zijn arrest van 19 maart 2007 voor 
recht verklaard. “De artikelen 2, lid 2, onder a en f, en 59, lid 1, van het BEU-
Verdrag dienen aldus te worden uitgelegd dat zij zich verzetten tegen de toepas-
sing van fiscale regelingen van, een van de drie verdragsluitende Staten, die ge-
vallen die gemeen hebben dat bewijskrachtige gegevens voor de winstbepaling 
ontbreken, verschillend regelen in die zin dat zij een forfaitair minimum belast-
baar inkomen vaststellen dat niet geldt voor vennootschappen naar zijn nationale 
recht maar uitsluitend voor soortgelijke vennootschappen die zijn opgericht over-
eenkomstig de wetgeving van een van die andere verdragsluitende Staten en op 
het grondgebied van een van de andere verdragsluitende Staten hun fiscaal domi-
cilie hebben, ook als die regelingen niet tot noodzakelijk gevolg hebben dat de 
vreemde vennootschap steeds zwaarder wordt belast dan de nationale vennoot-
schap”. 

Hieruit volgt dat de artikelen 2, lid 2, a en f, en 59, lid 1, van het BEU-Verdrag 
zich verzetten tegen de berekening van de belastbare winst in hoofde van een 
Nederlandse vennootschap met een vaste inrichting in België volgens het stelsel 
van het minimum van de winsten dat vervat ligt in de artikelen 248, §2, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) juncto artikel 146 van het konink-
lijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomsten-
belastingen (1964). 

7. Het arrest oordeelt dat “het non-discriminatiebeginsel voorzien in de artike-
len 2, (58-2) en 59-1 van het Verdrag (van 3 februari 1958) tot instelling van de 
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Benelux Economische Unie ten aanzien van de eiseres (...) niet wordt geschon-
den vermits de toepassing van artikel 146 KB/WIB 1964 zonder onderscheid van 
nationaliteit van toepassing is op alle (natuurlijke) personen ook die van Belgi-
sche nationaliteit, die onder de toepassing vallen van de belasting op de niet-ver-
blijfhouders” en dat “uit niets blijkt dat de forfaitaire winstberekening voor (de 
eiseres) in het bijzonder of zelfs voor niet-verblijfhouders in het algemeen, de 
toegang tot een door het recht van vrije vestiging beschermde werkzaamheid fi-
nancieel bemoeilijkt door het opleggen van een zwaardere fiscale last dan aan 
rijksinwoners in gelijkaardige omstandigheden”. 

8. Het arrest schendt aldus de artikelen 2, lid 2, a en f, en artikel 59, lid 1, van 
het BEU-Verdrag door de nationale behandeling te ontzeggen aan de eiseres. 

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven 
9. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
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 Antwerpen.

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. Wouters 
en Claeys Boúúaert.

Nr. 350

1° KAMER - 22 juni 2007

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - OORSPRONKELIJKE AANSLAG - NIETIGVERKLARING BIJ 
DIRECTORIALE BESLISSING - NIEUWE AANSLAG - TERMIJN VAN DRIE MAANDEN - AANVANGSDATUM

Wanneer de oorspronkelijke aanslag nietig werd verklaard wegens miskenning van een  
wettelijke  regel  bij  beslissing  van  de  directeur  der  belastingen  of  van  de  door  hem 
gedelegeerde ambtenaar, moet de nieuwe aanslag gevestigd worden binnen de termijn  
van drie maanden, welke termijn een aanvang neemt op het ogenblik dat de termijn van 
veertig dagen om tegen die beslissing een voorziening in te stellen, is verstreken; daarbij  
moet niet worden onderzocht of de belastingplichtige een belang heeft om op te komen  
tegen de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag1.  (Artt. 260 en 280, W.I.B. 1964; 
Artt. 355 en 379, W.I.B. 1992)

(BELGISCHE STAAT Minister van Financien T. B. en F.)

1 Zie Cass., 30 juni 2003, AR nr F.02.0048.F, www.cass.be.
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ARREST

(A.R. F.05.0029.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 21 december 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift drie middelen aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964, zoals van toepassing 

voor de aanslagjaren 1985 en 1986 en artikel 355 van het Wetboek van de Inkomstenbe-
lastingen 1992 zoals van toepassing op 25 maart 1992;

- de artikelen 260 en 280 van het WIB 1964 en de artikelen 355 en 379 van het WIB 
1992 en voor zoveel nodig, artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek;

- de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest stelt het volgende.
Beide betwiste aanslagen zijn met toepassing van artikel 260 WIB (1964) en 355 WIB 

(1992) gevestigd (ingekohierd) op 25 maart 1992 ingevolge de nietigverklaring van de 
aanslagen artikelen 745204 en 8704345 bij directoriale beslissing van 10 december 1991.

Blijkens voornoemde beslissing werden de betwiste aanslagen NIETIG verklaard om-
wille van de willekeurige vaststelling van de uitgaven voor het levensonderhoud (schen-
ding van artikel 247 WIB (1964).

Krachtens artikel 260 WIB (1964) en 355 WIB (1992) kan de administratie, wanneer 
een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelij-
ke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, zelfs wanneer de voor 
het vestigen van de aanslag gestelde termijn verlopen is, een nieuwe aanslag ten name van 
dezelfde belastingschuldige en op grond van dezelfde belastingelementen of op een ge-
deelte ervan vestigen, binnen drie maanden van de datum van waarop de beslissing van de 
directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is 
voor een voorziening als bedoeld in de artikelen 278 tot 286 WIB (1964) en 377 tot 385 
WIB (1992).

Krachtens artikel 280 WIB (1964) en 379 WIB (1992) kan een voorziening tegen de 
beslissing van de directeur rechtsgeldig worden ingesteld binnen een termijn van 40 dagen 
te rekenen vanaf de kennisgeving van de beslissing. Deze termijn is voorgeschreven op 
straffe van verval.

Gelet op voornoemde bepalingen, dient de nieuwe - vervangende - aanslag te worden 
gevestigd binnen een termijn van 3 maanden volgend op het verstrijken van de 40-dagen 
termijn tot voorziening.

Uit de lezing van de directoriale beslissing van 10 december 1991 blijkt evenwel over-
duidelijk dat de aanslagen met betrekking tot de aanslagjaren 1985 en 1986 werden ver-
nietigd, wat onmiskenbaar uitwijst dat zij vanaf dan onbestaande zijn.

Dat dienvolgens de verweerders, ingevolge de vernietiging der aanslagen, terzake geen 
enkel belang - bedoeld in de artikelen 17 en 18 Ger. W. - hadden om tegen de voornoem-
de directoriale beslissing enige voorziening in te stellen.
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Dat dergelijke voorziening immers bij gebrek aan belang, onontvankelijk zou zijn.
Zij konden immers enkel een geldige voorziening instellen én een belang doen gelden 

indien de beslissing hun bezwaren enkel op grond van strijdigheid met de wet had inge-
willigd, terwijl in werkelijkheid een grond tot prescriptie aanwezig was, quod non in casu.

Gelet  op voorgaande vaststellingen, was de directoriale beslissing van 10 december 
1991 in hoofde van de verweerders niet "vatbaar" voor een geldige voorziening, en de ter-
mijn voor hertaxatie nam derhalve een aanvang op 22 december 1991 en verstreek aldus 
op 11 maart 1992. De stelling van de eiser kan in theorie juist zijn, doch dit standpunt zou 
ertoe kunnen leiden de verweerder te verplichten een geheel ontoelaatbare voorziening in 
te stellen of een termijn te doen respecteren die door de vernietiging van de aanslagen ge-
heel zinloos wordt. Bijgevolg beslist het bestreden arrest dat de op 25 maart 1992 ingeko-
hierde aanslagen laattijdig zijn en door prescriptie zijn getroffen.

Grieven
Eerste middel
Schending van artikel 260 WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992)
Artikel 260 WIB (1964) zoals van toepassing op de aanslagjaren 1985 en 1986 bepaalt 

dat "wanneer een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkom-
stig een wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de ad-
ministratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds ver-
lopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingele-
menten of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen 
drie maanden van de datum van waarop de beslissing van de directeur der belastingen of 
van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een voorziening als 
bedoeld in de art. 278 tot 286 WIB (64), hetzij binnen zes maanden van de datum waarop 
de rechterlijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de ar-
tikelen 288 tot 292 WIB (64)".

Deze tekst is van toepassing sinds 11 augustus 1972 (artikelen 6 en 34, §1, van de Wet 
van 30 mei 1972, BS van 11 augustus 1972)

Artikel 355 WIB (1992) zoals van toepassing op 25 maart 1992 bepaalt dat "wanneer 
een aanslag nietig is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelij-
ke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de administratie, zelfs 
wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn reeds verlopen is, ten name 
van dezelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een ge-
deelte ervan, een nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de 
datum van waarop de beslissing van de directeur der belastingen of van de door hem ge-
delegeerde ambtenaar niet meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld in de artike-
len 377 tot 385 WIB (1992), hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechter-
lijke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 387 
tot 391 WIB (1992)".

Uit de parlementaire stukken met betrekking tot die wetsbepaling volgt dat de bewoor-
dingen "binnen drie maanden van de datum waarop de beslissing van de directeur der be-
lastingen (...) niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 278 
tot 286 WIB (1964) en 377 tot 385 WIB (1992)" dezelfde draagwijdte hebben als de be-
woordingen "binnen drie maanden na de datum van de definitieve beslissing van de direc-
teur der belastingen".

De memorie van toelichting van 18 januari 1971 aan de Senaat bij het ontwerp van wet 
tot aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan het Gerechtelijk Wet-
boek stelt immers in zijn commentaar bij artikel 6 van het ontwerp het volgende: "Artikel 
260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat wanneer een aanslag nietig 
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is verklaard omdat hij niet werd gevestigd overeenkomstig een wettelijke regel, met uit-
zondering van een regel betreffende de prescriptie, de administratie ten name van dezelfde 
belastingplichtige een nieuwe aanslag kan vestigen, zulks hetzij binnen drie maanden na 
de datum van de definitieve beslissing van de directeur der belastingen, hetzij binnen zes 
maanden na de in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing.

Krachtens artikel 28 van het Gerechtelijk Wetboek gaat iedere beslissing 'in kracht van 
gewijsde zodra zij niet meer voor verzet of hoger beroep vatbaar is, behoudens de uitzon-
deringen die de wet bepaalt en onverminderd de gevolgen van de buitengewone rechts-
middelen'.

Om elke dubbelzinnigheid te vermijden met betrekking tot de in artikel 260 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorkomende uitdrukkingen 'definitieve beslissing 
van de directeur der belastingen' en 'kracht van gewijsde', lijkt het raadzaam die woorden 
in de tekst te schrappen en te verduidelijken dat de nieuwe aanslag mag worden gevestigd 
hetzij binnen drie maanden vanaf de datum waarop de beslissing van de directeur der be-
lastingen niet meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld bij de artikelen 278 tot 
287 van hetzelfde wetboek, hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlij-
ke beslissing niet meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 288 
tot 292 van hetzelfde wetboek".

Welnu een beslissing van de directeur der belastingen is pas definitief wanneer de be-
lastingplichtige de termijn van veertig dagen laat verstrijken van artikel 280 WIB (1964), 
en 379 WIB (1992), termijn waarbinnen hij principieel de mogelijkheid heeft om tegen 
die beslissing een verzoekschrift in hoger beroep in te stellen.

Waar artikel 260 WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992) verwijst naar "de voorzienin-
gen als bedoeld bij  de artikelen 278 tot  286 WIB (1964) en artikel 377 tot  385 WIB 
(1992)", doelt het op de voorzieningen in beroep waaromtrent artikel 1397 van het Ge-
rechtelijk Wetboek preciseert dat "(...) verzet en hoger beroep tegen eindvonnissen de ten-
uitvoerlegging schorsen", zodat de directoriale beslissing waartegen een dergelijke voor-
zieningen openstaan op grond van artikel 278 WIB (1964) en artikel 377 WIB (1992), pas 
volle uitvoerbare kracht kan verkrijgen dan bij het verstrijken van de in artikel 280 WIB 
(1964) en artikel 379 WIB(1992) vastgestelde beroepstermijn, namelijk een termijn van 
veertig dagen te rekenen van de kennisgeving van de directoriale beslissing, bij een ter 
post aangetekende brief aan de belastingschuldige.

Daaruit volgt dat, krachtens artikel 260 WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992) "de ter-
mijn van 3 maanden te rekenen vanaf de datum waarop de directoriale beslissing niet 
meer vatbaar is voor de voorziening als bedoeld bij de artikelen 278 tot 286 WIB (1964) 
en artikel 377 tot 385 WIB (1992), niet kan ingaan vanaf de kennisgeving van de beslis-
sing van de gewestelijke directeur, zoals het bestreden arrest beslist, maar pas bij het ver-
strijken van de in artikel 280 WIB (1964) en artikel 379 WIB (1992) vastgestelde termijn 
van 40 dagen.

Dit is de juiste draagwijdte van het "niet meer vatbaar zijn voor ..." waarvan artikel 260 
WIB (1964) en artikel 355 WIB (1992) spreekt.

In zijn arrest van 30 mei 1997 met nummer F.95.0015.N heeft het Hof overigens reeds 
beslist dat een beslissing van de directeur die ontheffing geeft van belastingen in de regel 
vatbaar is voor hoger beroep van de belastingplichtige en dat het arrest dat zulks beslist en 
hieruit afleidt dat de termijn van artikel 260 WIB (1964) niet aanving de dag van de uit-
spraak, artikel 260 WIB (1964) en de artikelen 2, 6, 17 en 18 van het Gerechtelijk Wet-
boek niet schendt.

Door te beslissen dat de op 25 maart 1992 ingekohierde aanslagen laattijdig zijn en 
door prescriptie getroffen schendt het bestreden arrest artikel 260 WIB (1964) en artikel 
355 WIB (1992).
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste middel
1. Artikel 260 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), zoals het 

van toepassing is voor de aanslagjaren 1985 en 1986, bepaalt dat wanneer een 
aanslag nietig is  verklaard omdat hij  niet  werd gevestigd overeenkomstig een 
wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, de ad-
ministratie, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde termijn 
reeds verlopen is, ten name van dezelfde belastingschuldige, op grond van de-
zelfde belastingelementen of op een gedeelte ervan, een nieuwe aanslag kan ves-
tigen, zulks hetzij binnen drie maanden van de datum waarop de beslissing van 
de directeur der belastingen of van de door hem gedelegeerde ambtenaar niet 
meer vatbaar is voor een voorziening als bedoeld bij de artikelen 278 tot 286, 
hetzij binnen zes maanden van de datum waarop de rechterlijke beslissing niet 
meer vatbaar is voor de voorzieningen als bedoeld bij de artikelen 288 tot 292.

2. Krachtens artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
kan een voorziening tegen de beslissing van de directeur rechtsgeldig worden in-
gesteld binnen een termijn van 40 dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van 
de beslissing.

3. Uit de voormelde wetsbepalingen volgt dat de termijn voor het vestigen van 
een nieuwe aanslag een aanvang neemt op het ogenblik dat de termijn bedoeld in 
artikel 280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) is verstreken.

Daarbij moet niet worden onderzocht of de belastingplichtige een belang heeft 
om op te komen tegen de vernietiging van de oorspronkelijke aanslag.

4. Het bestreden arrest overweegt dat te dezen uit de lezing van de directoriale 
beslissing van 10 december 1991 overduidelijk blijkt dat de aanslagen met be-
trekking tot de aanslagjaren 1985 en 1986 werden vernietigd, wat onmiskenbaar 
uitwijst dat zij vanaf dan onbestaande zijn en dat dienvolgens de verweerders, in-
gevolge de vernietiging der aanslagen, terzake geen enkel belang, bedoeld in de 
artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek, hadden om tegen de voornoem-
de directoriale beslissing enige voorziening in te stellen. Dergelijke voorziening 
zou immers bij gebrek aan belang, onontvankelijk zijn.

Het  bestreden arrest  besluit  dat  de  directoriale  beslissing van 10 december 
1991 in hoofde van de verweerders niet "vatbaar" was voor een geldige voorzie-
ning, en dat derhalve de termijn voor hertaxatie een aanvang nam op 22 decem-
ber 1991 en aldus verstreek op 11 maart 1992.

5. Het middel is gegrond.
Overige grieven
6. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de voorziening van de 
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verweerders toelaatbaar verklaart.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

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

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

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.

Nr. 351

1° KAMER - 22 juni 2007

1º WEGEN - RIJKSWEG - GEWESTWEG - PROVINCIEWEG - GEMEENTEWEG - SPOORWEG - 
BOVENGRONDSE KRUISING - BESTEMMING - GEVOLG

2º OPENBAAR DOMEIN - INRICHTING - WIJZIGING - BELANG VAN DE WEGEN - BEGRIP - 
ONTEIGENING - GEVOLG

3º ENERGIE - OPENBAAR DOMEIN - INRICHTING - WIJZIGING - BEGRIP - WEGEN - BELANG - 
ONTEIGENING - GEVOLG

1º Een rijksweg, een gewestweg, een provincieweg of een gemeenteweg, op de plaats  
waar die door een spoorweg wordt gekruist, verliest, door het feit zelf van zijn nieuwe  
bestemming, op die kruising zijn oorspronkelijke aard en maakt integrerend deel uit van 
de spoorweg, zijnde de grote weg; het enkele feit van een bovengrondse kruising van de  
spoorweg  met  een  daaronder  gelegen  rijksweg,  gewestweg,  provincieweg  of  
gemeenteweg heeft op de plaats van die kruising niet de inlijving tot gevolg van de lager  
gelegen weg, ook al steunt de bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op de 
lager gelegen weg1. (Enig art., laatste lid, Wet 17 jan. 1938; Art. 7, eerste lid, Wet 9 aug. 
1948; Art. 1, Wet 25 juli 1891)

2º en 3° Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, dat de Staat, de  
provinciën en de gemeenten het recht geeft  om op hun domein de inrichting te doen 
wijzigen op kosten van de aanneming die de aanleg heeft gedaan, o.m. in het belang van  
de wegen, betreft zowel het openbaar als het privé-domein van die overheden maar vindt  
geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan een van hen toebehoort;  
uit die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed dat niet tot  
zijn domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om zich in voorkomend 
geval op die bepaling te beroepen2. (Enig art., laatste lid, Wet 17 jan. 1938)

(INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND ONDER DE VORM VAN EEN OPDRACHTGEVENDE 
VERENIGING ANTWERPSE WATERWERKEN e.a. T. NAAR PUBLIEK RECHT N.M.B.S. HOLDING nv)

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Zie Cass., 17 jan. 1992, AR 7400, nr 254. Het O.M. kwam, na kennis genomen te hebben van de 
anticipatieve pleitnota en de replieknota van eiseres, terug op zijn eerdere schriftelijke conclusie, in 
zoverre  het  de  door  de  verweerster  opgeworpen gronden  van  niet-ontvankelijkheid  aannam;  het 
concludeerde mondeling tot de verwerping van die gronden, omdat ze het Hof zouden verplichten tot 
een onderzoek van feiten (o.m. of de nutsleidingen van eiseres inderdaad niet dienstig waren voor 
gasvervoer),  alsook  tot  gegrondheid  van  beide  onderdelen  (wat  het  tweede  betreft,  om dezelfde 
redenen als deze in de schriftelijke conclusie in de eerste zaak ontwikkeld).
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Conclusie van de Heer Advocaat-generaal Dubrulle: 
1.  Bij  arrest  van  het  hof  van  beroep  te  Antwerpen  van  28  juni  2005  werden  de 

eiseressen veroordeeld tot het terugbetalen aan de verweerster van de door deze laatste 
voorgeschoten kosten van de verplaatsing van de door de eiseressen aangelegde water-, 
resp. gasleidingen, die zich bevonden in de Groenendaallaan en - ingevolge het bouwen, 
in opdracht van de verweerster, van een nieuwe HSL-spoorwegbrug boven deze weg - 
dienden te worden verplaatst. 
De cassatieberoepen in de zaken A.R. C.05.0514.N en C.05.0518.N zijn gericht tegen dit 
zelfde arrest en dienen derhalve te worden samengevoegd.

I. A.R. C.05.0514.N

2. Het enig cassatiemiddel voert de schending aan van het enig artikel, zevende lid, van de 
Wet van 17 januari 1938, van het artikel 1 van de wet van 25 juli 1981 en van het artikel 
7, eerste en tweede lid, van de Wet van 9 augustus 1948.

De eiseres houdt voor dat, zo uit de samenhang van deze wetsbepalingen volgt dat een 
weg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een nieuwe spoorweg (zijnde een grote 
weg)  die  wordt  aangelegd,  door  het  feit  zelf  van  zijn  nieuwe  bestemming,  zijn 
oorspronkelijke  aard  verliest  en  voortaan  integrerend  deel  uitmaakt  van  de  spoorweg 
waarin  hij  werd opgenomen, zulks  een “gelijkgrondse”3 kruising onderstelt.  Wanneer, 
zoals  in  dezen,  de  weg slechts  overkoepeld4 wordt  door  een  spoorwegbrug,  zou  van 
inlijving  of  incorporatie  in  het  spoorwegdomein  geen  sprake  kunnen  zijn  en  zou  de 
verweerster dan ook niet de bevoegdheid hebben gehad om op grond van de wet van 17 
januari 1938 de verplaatsing van de waterleidingen op kosten van de eiseres te bevelen.

Deze mogelijkheid is, volgens de bedoelde tekst van de wet van 1938, onderworpen aan 
twee voorwaarden:

1° de nutleidingen dienen te zijn gelegen in het domein behorende aan de overheid die de 
verplaatsing ervan gelast5;

2° de verplaatsing dient te worden opgelegd “hetzij om reden van de openbare veiligheid 
of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen6, waterlopen, vaarten 
of van een openbare dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke de aangelanden aan 
de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben toegebracht”.

Het staat terzake niet ter discussie dat beide voorwaarden dienen te zijn vervuld.

Dat de verplaatsing van de ondergrondse nutleidingen werd gelast “in het belang van de 
wegen” wordt evenmin in vraag gesteld.

Wel wordt door de eiseres betwist dat aan de eerste voorwaarde is voldaan doordat de 

3 Eigen cursivering.
4 Ibid.
5 Cass. 17 januari 1992, AR 7400, nr. 254; zie in dezelfde zin D. LAGASSE, “Du sort d’une route 
communale incorporée dans une route nationale en construction”, noot onder Cass. 10 oktober 1979, 
J.T. 1981, 26, nr. 4 ; M.A. FLAMME, “De la rencontre de canalisations et de câbles au cours de travaux 
publics”, J.T. 1966, 116, nr. 23; M. LOUVEAUX, “Energie électrique et gaz”, R.P.D.B., C. IV, 153, nr. 
76bis. 
6 Door het Hof werd bij arrest van 20 april 1978 (A.C. 1978, 955) beslist dat met de term ‘wegen’ 
dient te worden verstaan het geheel van de voor het openbaar vervoer aangewende wegen en niet 
enkel  de  wegen waarop de elektrische inrichtingen worden aangebracht,  met  uitsluiting van alle 
andere bestaande  of  nog  aan  te  leggen  openbare  wegen;  zie,  wat  betreft  de  draagwijdte  van de 
uitdrukking  “in  het  belang  der  wegen”,  tevens  M.  Louveaux,  o.c.,  nrs.  92  e.v.,  R.  Quintens, 
“Verplaatsen van leidingen van openbaar nut ten gevolge van de uitvoering van openbare werken”, 
noot onder Cass. 10 oktober 1979, R.W. 1980-81, 1473, nr. 9. e.v. en M.A. Flamme, l.c., nr. 24.  
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Groenendaallaan, die enkel “overkoepeld” wordt door de nieuwe HST-(spoorweg)brug en 
de  nieuwe  spoorweg  dus  niet  “gelijkgronds”  kruist,  aldus  toch  “geïntegreerd”, 
“geïncorporeerd” of “ingelijfd” is in deze nieuwe spoorweg.

3. Het Hof besliste, bij arrest van 10 oktober 19797, dat de inlijving van het gedeelte van 
de  gemeenteweg,  waar  hij  wordt  gekruist  door  een  nieuwe  aan  te  leggen  rijksweg, 
geschiedt zodra dit gedeelte zijn nieuwe bestemming krijgt ingevolge het bevel om de 
nutleidingen te verplaatsen en derhalve zelfs voordat de nieuwe aan te leggen rijksweg 
wordt  opengesteld  voor  het  verkeer.  Volgens het  arrest  van 13 juni  20038 verliest de 
gemeenteweg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een nieuwe rijksweg die wordt 
aangelegd, door het feit zelf van zijn bestemming zijn oorspronkelijke aard en maakt hij 
voortaan integrerend deel uit van de rijksweg waarin hij wordt opgenomen.

Het Hof nam deze incorporatie door die bestemmingswijziging reeds aan in zijn arrest van 
22 mei 18719. 

Ingeval van “gelijkgrondse” kruising van een gemeentelijke weg en een nieuw aan te 
leggen  spoorweg  is  het  dan  ook  duidelijk  dat  op  de  plaats  van  de  kruising  de 
gemeentelijke weg mede bestemd wordt voor het spoorwegverkeer. Volgens de arresten 
van 25 november 189810, 17 maart 192411 en 3 mei 196812 behoren de spoorwegen en hun 
aanhorigheden tot de grote wegenis.

4. Waar al deze precedenten betrekking hebben op een reële incorporatie en daaraan een 
bestemmingswijziging verbinden, stelt het middel evenwel de vraag aan de orde of een 
“overkoepeling” van een lagere weg door een hogere aan eerst genoemde weg ook een 
andere bestemming geeft en, in het bijzonder, of de nieuwe HSL-spoorwegbrug meteen 
dit gevolg meebracht voor een deel van de Groenendaallaan, zodat niet is voldaan aan de 
hierboven aangehaalde eerste  voorwaarde.  Het middel  bekritiseert  het  bestreden arrest 
inderdaad in zoverre het oordeelt dat die bovengrondse kruising ook een interceptie en 
dus een bestemmingswijziging tot gevolg heeft, op grond dat “de eenheid van het beheer 
van de wegen” zich daartegen niet verzet. Deze gevolgtrekking gaat immers nog een stap 
verder dan die jurisprudentiële constructie, afgeleid uit het slotlid van het enig artikel van 
de wet van 17 januari 1938, maar nochtans reeds gesteund op wat de realiteit al enigszins 
overschrijdt: de wijziging van de bestemming was nooit compleet.

Volgende argumenten pleiten voor  de door  het  middel  verdedigde opvatting dat  deze 
constructie geen “interceptie” of incorporatie inhoudt:

- de Groenendaallaan kreeg aldus geen andere bestemming

- hoewel niet (geheel) vereist omwille van de eenheid van beheer van de spoorweg, zou de 
beheerder ervan dan ook moeten instaan voor het beheer en het onderhoud van de lagere 
weg,  waarvan  de  bestemming  nochtans,  verkeerstechnisch,  althans  grotendeels, 
ongewijzigd blijkt te zijn gebleven. 

5.  Waar men het erover eens is dat de redenen om wijzigingen van nutleidingen op te 
leggen limitatief in de wet (voormeld slotlid) zijn opgesomd en de heersende doctrine 
deze bepaling dus restrictief interpreteert,  wordt ook aangenomen dat dit geen beletsel 
vormt voor haar ruime invulling, in die zin dat de nutbedrijven vooruitziend dienen te zijn 

7 A.C., 1979-80, nr. 104, en R.W. 1980-1981, 1466 en J.T. 1981, met hierboven vermelde noten. 
8 A.R. C.00.0725.N, nr. 347.
9 Pas. 1871, 319. 
10 Pas., 1899, I, 30.
11 Ibid., 1924, I, 256.
12 Ibid., 1968, 1033.
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en hun leidingen in risicoloze plaatsen moeten aanleggen13. 

In dezen staat evenwel niet ter discussie of eiseres voldoende vooruitziend was, noch dat 
de nutleidingen voor de bouw van de spoorwegbrug dienden te worden verlegd, dan wel 
of eiseres daarvan de kosten dient te dragen, op grond dat de weg daardoor een hogere 
bestemming kreeg. Welnu, wat ook de voormelde interpretatie mag zijn, deze door het 
arrest aangenomen reden lijkt me geen wettige reden, meer bepaald geen op grond van  
het slotlid  van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 verantwoorde reden te zijn 
en dus terecht door het middel bekritiseerd te worden. Dit lijkt me een “brug” te ver in de 
hierboven  bedoelde  jurisprudentiële  constructie,  waarnaar  het  arrest  refereert.  Een 
bovengrondse kruising heeft  niet  noodzakelijk  hetzelfde  gevolg als  een interceptie  op 
hetzelfde  niveau.  Ook  al  is  de  verplaatsing  van  de  nutleiding  noodzakelijk  voor  het 
bouwen  van  de  spoorwegbrug  en  haar  pijlers,  het  blijkt  niet  uit  het  arrest  dat  door 
dergelijke overbrugging de lagere weg zijn bestemming geheel verliest en deze van de 
spoorweg verkrijgt. 

Op de enkele grond dat het beheer van de wegen zich daartegen niet verzet verantwoordt 
het arrest zijn beslissing dat een bovengrondse kruising wel hetzelfde gevolg heeft, m.i., 
niet naar recht, zodat het middel me derhalve gegrond voorkomt. 

II. A.R. C.05.0518.N

6. (...)

7. Conclusie: vernietiging (...)

ARREST

(A.R. C.05.0514.N – C.05.0518.N))

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen C.05.0514.N en C.05.0518.N zijn gericht tegen het arrest, 

op 28 juni 2005 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
Zaak C.05.0514.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 (enig artikel), zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 

het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen;

- artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 
op de politie der spoorwegen;

- artikel 7, eerste en tweede lid, van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging 
van de wetgeving inzake wegen.

13 V. Sagaert, Het zakelijk statuut van nutsleidingen in het Belgische recht,  T.P.R. 2004, 1394, nr. 
44.
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Aangevochten beslissingen
Het  bestreden  arrest  veroordeelt  de  eiseres  om  aan  de  verweerster  de  som  van 

476.510,99 euro, meer intresten, te betalen en verwerpt de stelling van de eiseres, volgens 
dewelke de verweerster niet de bevoegdheid had om de verplaatsing van de waterleidin-
gen van de eiseres te bevelen, dit gezien er in casu geen sprake kan zijn van een toepas-
sing van de interceptieleer omdat de nieuwe spoorweg die de verweerster bouwde niet de 
Groenendaallaan, waarin de waterleidingen zich bevonden, gelijkgronds kruist maar bo-
vengronds, namelijk met een brug over de Groenendaallaan.

Het bestreden arrest verwerpt dit verweer met het volgend motief:
"Dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen verzet dat de interceptieleer tot 

de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt. Dat de interceptie van een andere weg 
derhalve ook dient te worden aangenomen in geval van bovengrondse of ondergrondse 
kruising".

Grieven
Uit de samenhang van de in onderhavig middel vermelde wetsbepalingen, aangehaald 

in het bestreden arrest, volgt dat een weg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een 
nieuwe spoorweg (zijnde een grote weg) die wordt aangelegd, door het feit zelf van zijn 
nieuwe bestemming zijn oorspronkelijke aard verliest en voortaan integrerend deel uit-
maakt van de spoorweg (de grote weg) waarin hij wordt opgenomen.

Dit veronderstelt een gelijkgrondse kruising, daar zonder een dergelijke kruising het 
deel van de weg dat gekruist wordt door een spoorweg niet integrerend deel kan uitmaken 
van de spoorweg en niet door de spoorweg kan worden opgenomen of ingelijfd.

Zoals gesteld door de eiseres in haar syntheseconclusie en niet tegengesproken door het 
bestreden arrest (integendeel: zie 20 overweging op p. 4) bevonden de te verplaatsen wa-
terleidingen van de eiseres zich in de Groenendaallaan en werd die laan overkoepeld door 
de nieuwe spoorweg bij middel van een brug (de HST-brug). De eiseres stelde in haar 
syntheseconclusie dat de interceptieleer geen toepassing kan vinden omdat het gedeelte 
van de Groenendaallaan onder de HST-brug niet ingelijfd of geïncorporeerd wordt in het 
spoorwegdomein (p. 4 van de syntheseconclusie van de eiseres) met als gevolg dat de ver-
weerster niet de bevoegdheid had om op grond van de wet van 17 januari 1938 de ver-
plaatsing van de waterleidingen te bevelen.

Door te oordelen "dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen verzet dat de 
interceptieleer tot de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt" en "dat de interceptie 
van een andere weg derhalve ook dient te worden aangenomen in geval van bovengrondse 
of ondergrondse kruising" en op basis hiervan de interceptieleer toe te passen en te beslis-
sen dat de verweerster op grond van de wet van 17 januari 1938 de bevoegdheid had de 
verplaatsing van de waterleidingen op kosten van de eiseres te bevelen, schendt het be-
streden arrest de bij de aanvang van het middel vermelde wetsbepalingen.

Zaak C.05.0518.N
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1 (enig artikel), zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 

het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen;

- artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der 
Belgische  Spoorwegen,  zoals  gewijzigd door  het  koninklijk  besluit  van 30  september 
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1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschap-
pij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze 
Maatschappij;

- artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommi-
ge economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing voor de wijziging bij koninklijk 
besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisatie van de 
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen; 

- artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 
op de politie der spoorwegen;

- artikel 7 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inza-
ke wegen.

Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart het hoger beroep van de eiseres ongegrond, bevestigt de 

bestreden vonnissen a quo in al hun beschikkingen ten aanzien van de eiseres, en zegt al-
dus voor recht dat de eiseres gehouden is tot aanpassing en/of verplaatsing van de nutslei-
dingen en/of installaties overeenkomstig de bevelen tot verplaatsing die haar door de ver-
weerster werden betekend onder meer bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs 
dd. 24 maart 1999, of die de verweerster nog zullen worden betekend, dat het de eiseres 
niet toegelaten is ter financiering van de aanpassings- of verplaatsingskosten nog voor-
schotten aan te rekenen aan de verweerster, en veroordeelt de eiseres tot terugbetaling van 
de  door  de  verweerster  reeds  uitbetaalde  voorschotten,  te  weten  een  bedrag  van 
697.876,72 euro, meer de moratoire intresten aan de wettelijke intrestvoet vanaf 6 oktober 
1999 tot de datum van de dagvaarding en met de gerechtelijke intresten gelijk aan de wet-
telijke intrestvoet vanaf de dagvaarding tot de dag der volledige betaling, en dit op vol-
gende gronden:

"1. Feiten, retroacten, eis en verweer in hoger beroep:
1.1.- De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, (de verweerster), is reeds 

enkele jaren bezig met de aanleg van een hogesnelheidslijn. Het Belgische HSL-net maakt 
deel uit van het Noord-Europese PKBAL-project, dat erop is gericht een snelle treinver-
binding tussen de steden Parijs, Keulen, Brussel, Amsterdam en Londen (PKBAL) te ont-
wikkelen.

De betrokken spoorwegmaatschappijen kregen op een conferentie van de ministers van 
Verkeer in Den Haag op 21 november 1989 o. a. de opdracht om nieuwe infrastructuren 
aan te leggen en/of bestaande infrastructuren aan te passen.

Het Belgische HSL-net beslaat in totaal 314 km verdeeld over drie takken: de westelij-
ke tak (tussen de Franse grens en Brussel), de noordelijke tak (tussen Brussel en de Ne-
derlandse grens) en de oostelijke tak (tussen Brussel en de Duitse grens).

1.2.- De uitvoering van deze werken maakt het op diverse plaatsen de aanpassing en/of 
verplaatsing nodig van bestaande installaties en netleidingen van respectievelijk water-, 
elektriciteit-, tele-, gas- en telefoondistributie.

Tussen de NMBS en de nutmaatschappijen ontstond betwisting over de vraag wie de 
kosten dient te dragen van deze verplaatsing.

Voor de westelijke tak (reeds ingehuldigd in december 1997) waren de nutmaatschap-
pijen enkel bereid zelf de kosten te dragen voor de verplaatsingen van leidingen gelegen 
in het NMBS-domein. Het directiecomité besliste op 14 juni 1993 voor de projecten P1 en 
P2 op de westelijke tak bepaalde kosten van concessiehouders ten laste te nemen.

Voor de verplaatsingen op de oostelijke en noordelijke tak kon geen akkoord worden 
bereikt tussen de NMBS en de nutmaatschappijen. Het directiecomité van de NMBS be-
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sliste op 1 december 1997 de geraamde en goedgekeurde bedragen onder alle voorbehoud 
aan de nutmaatschappijen te pre-financieren evenwel uitdrukkelijk slechts als voorschot, 
onder alle voorbehoud en zonder afstand van recht noch geding met betrekking tot de late-
re volledige recuperatie van de gefactureerde bedragen en integraal herstel van de geleden 
schade via rechtsprocedures.

1.3.- Tussen de NMBS enerzijds, en de opdrachthoudende vereniging Intercommunale 
Gasvoorziening van Antwerpen en Omgeving (in het kort 'IGAO'), (de eiseres), en het In-
tergemeentelijk samenwerkingsverband onder de vorm van een opdrachthoudende vereni-
ging Antwerpse Waterwerken (in het kort "AWW'), tweede geïntimeerde, anderzijds, ont-
stond een betwisting met betrekking tot de verplaatsing- en aanpassingskosten in Antwer-
pen op de as Brussel-Amsterdam (P7), onder meer voor het deel vak Antwerpen Albertka-
naal - Havanastraat en het sporencomplex Luchtbal-stopplaats Groenendaallaan (gekend 
als 'Project 7321' werken burgerlijke bouwkunde).

De aanbestedingsprocedure begon in juni 1999 om de werken te kunnen starten in no-
vember 1999. In opdracht van de NMBS bracht de NV Tuc Rail, gedelegeerd bouwheer 
voor de Belgische hogesnelheidslijn, vooraf in overleg en samenspraak met de bevoegde 
diensten van beide nutmaatschappijen de noodzakelijke wijzigingen in kaart voor een to-
taal geraamde kostprijs van 1.635.504,38 euro (65.976.083 BEF).

Wat AWW betreft, diende in een eerste fase de waterleiding DN 500 ST gelegen in de 
as van het noordelijk rijvak van de Groenendaallaan over een lengte van ca. 80 meter ver-
plaatst te worden voor het bouwen van de brugondersteuning en voor een nieuwe HSL-
spoorwegbrug ten oosten van de bestaande spoorwegbrug. Deze werken werden effectief 
uitgevoerd in januari 2000. In een tweede fase diende ook de waterleiding DN 800 tussen 
het Albertkanaal en de Groenendaallaan gelegen aan de voet van het talud van de NMBS 
te worden verplaatst om de HSL-sporen aan de westkant van de bestaande lijnen te kun-
nen aanleggen.

Wat (de eiseres) betreft,  diende bij  de aanvang van de werken de stalen gasleiding 
D500 over een lengte van ca. 1550 meter te worden verplaatst tussen het Oude Schijn en 
de kruising van de gasleiding ten oosten van de collector van Aquafin. Ook deze werken 
werden reeds in maart 2000 uitgevoerd.

1.4.- Bij aangetekend schrijven van 24 maart 1999 deelde de NMBS aan beide nutmaat-
schappijen ieder afzonderlijk de uit te voeren wijzigingen mede. Telkens met verwijzing 
naar de volgens de NMBS terzake geldende wetgeving (Wet van 17 januari 1938), werd 
medegedeeld dat de aanpassings- en verplaatsingswerken op kosten van de nutmaatschap-
pijen dienden te worden uitgevoerd, gezien het gaat om noodzakelijke wijzigingen aan het 
openbaar domein dat de NMBS beheert in het openbaar belang, het belang van de openba-
re dienst en de openbare wegen.

In het verplaatsingsbevel van 24 maart 1999 werden beide nutmaatschappijen uitgeno-
digd om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder voorbehoud hun formeel ak-
koord te betuigen met de uitvoering van de werken. De NMBS bekwam dit akkoord niet 
zoals gevraagd en verklaarde zich - conform voormelde beslissing van het directiecomité 
van 1 december 1997 - bereid om de geraamde kosten aan de beide nutmaatschappijen te 
vergoeden (pré-financieren).

1.5.- Dit werd ook medegedeeld aan AWW bij brief van 12 mei 1999.
De aanvankelijke raming van 63.460,74 euro (2.560.000 BEF) voor de eerste fase (ver-

plaatsing van de aanvoerleiding DN 500 ST) werd bij brief van 10 december 1999 begroot 
op 163.465,45 euro (6.594.180 BEF) en goedgekeurd.

Na uitvoering van de werken in januari 2000 werd aan AWW vervolgens op 21 januari 
2000 reeds een voorschot betaald ten bedrage van 163.465,45 euro (6.594.180 BEF) vol-
gens voorschotfactuur van 2 december 1999. Later ontving de NMBS terugbetaling van 
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een bedrag van 23.709,58 euro (956.442 BEF) volgens creditnota nr. 9600042/00823 van 
9 juni 2000 van AWW en betaalde de NMBS nog een factuur van 29 januari 2003 op 28 
maart 2003.

1.6.- Tegenover (de eiseres) werd bij brief van 11 mei 1999 hetzelfde standpunt ingeno-
men.  In  diezelfde  brief  werd  meteen  ook  de  ingediende  raming  ten  bedrage  van 
811.312,30 euro (32.728.257 BEF) voor de verplaatsing van de stalen gasleiding 0500 
goedgekeurd.

Ook aan (de eiseres) werden op 6 oktober 1999 de geraamde kosten als voorschot be-
taald volgens voorschotfactuur van 28 mei 1999. Later ontving de NMBS terugbetaling 
van een bedrag van 113.435,58 euro (4.575.980 BEF) volgens creditnota nr. 25100203 
van 6 april 2000 van (de eiseres).

2. Ten aanzien van het recht
2.1. Ten gronde (...)
2.2.2.- Dat de NMBS in het leven is geroepen bij wet van 23 juli 1926 tot oprichting 

van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. Dat naar luid (van de oor-
spronkelijke tekst van) artikel 4 van deze wet de inbreng van de Staat bestaat in het genot 
en het recht tot exploitatie van het Staatsspoorwegnet, zoals dit net  bestaat  op de dag 
waarop de maatschappij wordt opgericht. Dat dit artikel 4 evenwel bij artikel 3 van het 
koninklijk besluit van 30 september 1992 tot goedkeuring van het eerste beheerscontract 
in de volgende zin werd gewijzigd:

'De Staat draagt de eigendom van het Staatsspoorwegnet, met inbegrip van de Noord-
Zuidverbinding, zonder vergoeding over aan de NMBS.

Deze overdracht heeft van rechtswege plaats. Zij is zonder verdere formaliteiten tegen-
stelbaar aan derden vanaf de dag waarop dit artikel in werking treedt. De lijst van de goe-
deren die het voorwerp van deze overdracht uitmaken, wordt, op voorstel van de NMBS 
bij koninklijk besluit vastgesteld.

De NMBS neemt de rechten en verplichtingen van de Staat betreffende de haar krach-
tens dit artikel overgedragen goederen over, met inbegrip van de rechten en verplichtin-
gen verbonden aan hangende en toekomstige gerechtelijke procedures (...)'.

Dat de opdracht van openbare dienst er zich tegen verzet dat de NMBS thans na de 
overdracht van het staatsspoorwegnet minder rechten zou kunnen uitoefenen in het kader 
van de exploitatie en de verdere ontwikkeling van de spoorweginfrastructuur ten algeme-
ne nutte dan deze die voorheen onder de prerogatieven van de Belgische Staat vielen. Dat 
(de eiseres) derhalve niet kan worden gevolgd alwaar zij stelt dat de NMBS niet gemach-
tigd zou zijn om de verplaatsing van nutsleidingen te bevelen die zich niet op het haar 
oorspronkelijk overgedragen en onderscheidenlijk domein bevinden resp. op domein dat 
zij later ingevolge onteigening in het kader van de uitoefening van haar openbare dienst 
heeft verworven.

2.2.3.- Dat de spoorwegen tot het openbaar domein behoren. Dat dit voor de spoorwe-
gen in concessie gegeven geldt, en zelfs voor de spoorwegen door particulieren aange-
legd, om hun bedrijven met het spoorwegnet te verbinden. Dat eveneens tot het openbaar 
domein behoren de stations, de aanpalende parkeerplaatsen, de bestuursgebouwen, de ver-
blijfsgebouwen voor het personeel binnen het stationsgebouw, perrons, opslagplaatsen, 
werkplaatsen,  de  hele  signalisatie-uitrusting  op  de  spoorwegen,  eveneens  de  bruggen 
waarover de spoorwegen lopen (F. Van Neste, Zakenrecht, 1, Brussel, E. Story-Scientia, 
1990, nr. 91 p. 171; Cass., 3 mei 1968, Arr. Cass., 1968, 1100, Pas., 1968, 1, 1033, RC-
JB., 1969, 5, met noot A. Mast).

Dat de NMBS ingevolge de overname van de rechten en verplichtingen van de Belgi-
sche Staat een opdracht van openbare dienst uitoefent en zich derhalve mag beroepen op 
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de bepalingen van de wet van 17 januari 1938.
Dat artikel 1 (enig artikel), zevende lid, van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 

het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, het volgende be-
paalt:

'De Staat, de provinciën en de gemeenten hebben in alle geval het recht om de inrich-
ting of het plan van een aanleg evenals de daarmede verband houdende werken later op 
hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd hetzij om 
reden van de openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van 
de wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare dienst, hetzij als gevolg van verande-
ringen welke de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebe-
zigde wegen hebben toegebracht, dan zijn de kosten der werken ten laste van de aanne-
ming, die den aanleg heeft gedaan; in de andere gevallen komen ze ten laste van de over-
heid die de wijzigingen oplegt. Deze overheid mag vooraf een kostenbegroting eisen en, 
bij onenigheid, zelf tot de uitvoering der werken overgaan'.

Dat luidens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der wet van 15 
april 1843 op de politie der spoorwegen de spoorwegen zijn ingedeeld in de grote wege-
nis.

Dat, krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging 
van de wetgeving inzake wegen, de Koning de grote wegen in genummerde trajecten mag 
indelen en er vakken van provincie- en gemeentewegen mag bij inlijven. Dat de betrokken 
bestendige deputatie en gemeenten vooraf gehoord worden, maar slechts wat betreft de bij 
bovenbedoelde trajecten ingelijfde provincie- en gemeentewegen of vakken ervan. Dat, 
krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel, de Koning van ambtswege de inlijving zon-
der vergoeding mag voorschrijven bij de grote wegen van de Staat, van wegen of vakken 
van wegen, die niet tot de grote wegen behoren maar in de genummerde trajecten begre-
pen zijn.

Dat uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rijksweg, een gewestweg of 
een gemeenteweg op de plaats waar zij door een spoorweg worden gekruist, door het feit 
zelf van hun nieuwe bestemming hun oorspronkelijke aard verliezen en voortaan integre-
rend deel uitmaken of moeten worden geacht deel uit te maken van de spoorweg waarin 
zij worden opgenomen.

Dat het verplaatsingsbevel op de plaats waar de spoorweg een andere weg kruist, tot de 
handelingen behoort die aan dit gedeelte van de andere weg zijn nieuwe bestemming ge-
ven. Dat de NMBS als beheerder van de spoorweg deze verplaatsing mag vorderen en niet 
vereist is dat de beheerder van de gekruiste weg vooraf werd gehoord (vgl. Cass., 13 juni 
2003, A.R. C.00.0725.N). Dat de NMBS dan ook met het oog op de aanleg van een (nieu-
we) spoorweg die een andere weg kruist de verplaatsing van de gas- en/of watergeleiding 
op de kruising mag vorderen (vgl. Cass., 10 oktober 1979, Arr. Cass., 1979/80, p. 183-
185, Pas., 1980, 1, p. 197-199, R. W, 1980-81, kol. 1466/1474, met noot R. Quintens, J. 
T, 1981, p. 23, met noot D. Lagasse, 'Du sort d'une route communale incorporée dans une 
route nationale en construction'). Dat de term 'wegen' in artikel 13, derde lid, van de wet 
van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening en in artikel 1, laatste lid, van de wet 
van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigin-
gen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van 
openbaar nut, van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de ge-
meenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- 
en waterleidingen, het geheel van de voor het openbaar vervoer aangewende wegen be-
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doelt en niet enkel de wegen waarop de gasinrichtingen c.q. waterinrichtingen worden 
aangebracht, met uitsluiting van alle andere bestaande of nog aan te leggen openbare we-
gen (Cass., 20 april 1978, Arr. Cass., 1978, 11, p. 955-958, Pas., 1978, I, p. 937-949). Dat 
de NMBS derhalve wettelijk vermocht de verplaatsing van de water- resp. gasleidingen te 
vorderen.

Dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen verzet dat de interceptieleer tot 
de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt. Dat de interceptie van een andere weg 
derhalve ook dient te worden aangenomen in geval van bovengrondse of ondergrondse 
kruising.

Dat onder 'belang van de wegen' bovendien dient te worden begrepen 'het belang van 
de verkeerswegen in het algemeen', zonder beperking tot de wegen waar de te wijzigen of 
te verplaatsen leidingen gelegen zijn (Flamme, A., 'De la rencontre de canalisations et de 
cables au cours de travaux publics', J. T, 1966, p. 116 nr. 24). Dat uit de vorenstaande 
consideransen eveneens volgt dat (de verweerster) zich terecht beroept op het belang van 
de wegen om de verplaatsingskosten ten laste van (de eiseres) en AWW te leggen en te-
rugbetaling ervan te vorderen" (arrest pp. 2-5 en pp. 13-16).

Grieven
Eerste onderdeel
1. De eiseres betwistte voor het hof van beroep dat de verweerster op grond van het 

enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare 
besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten 
of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de pro-
vinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en in-
zonderheid van gas- en waterleidingen, met het verplaatsingsbevel van 24 maart 1999 de 
verplaatsing, op eiseres' kosten, kon bevelen van de gasleiding van de eiseres, toen gele-
gen op het domein van het Vlaams Gewest, en pas later aan de verweerster overgedragen.

De eiseres verdedigde in dit verband niet alleen het standpunt dat de verweerster alleen 
wat betreft het haar oorspronkelijk door de Belgische Staat in 1992 overgedragen domein 
van de spoorwegen de verplaatsing kon bevelen van de gasleiding, maar ook dat de ver-
weerster alleen de verplaatsing kon bevelen van de op haar "onderscheidenlijk" domein 
gelegen leidingen, in die zin dat de verweerster niet de verplaatsing kon bevelen van lei-
dingen gelegen op of onder het domein van andere overheden.

De eiseres voerde inzonderheid in dit verband in haar syntheseberoepsbesluiten aan:
"Uit de studie van de liggingsplannen volgt duidelijk dat de litigieuze installatie van 

gasbedeling vóór de uitbreiding van het spoornet buiten het NMBS-domein domein gele-
gen was, m. n. onder later overgedragen domein.

In dit verband kan gewezen worden op het feit dat (de verweerster), op pagina 34 (punt 
14.1) van haar besluiten in hoger beroep het volgende schrijft:

Uit het voorgelegd liggingsplan blijkt zeer duidelijk dat de stalen gasleiding D500 gele-
gen was tussen de Havanastraat en de Groenendaallaan, parallel met de spoorweg en de 
E19 op het domein van het Vlaams Gewest. Deze leiding diende te worden verplaatst over 
een lengte van ca. 1550 meter tussen het Oude Schijn en de kruising van de gasleiding ten 
oosten van de collector van Aquafin (...)'.

De NMBS erkent dus zelf, door middel van haar besluiten, expressis verbis dat de gas-
leidingen, die verplaatst dienden te worden, buiten het oorspronkelijk en onderscheiden-
lijk NMBS-domein gelegen waren. De nutsleidingen bevonden zich met name op het do-
mein van het Vlaams Gewest' (synthese-beroepsbesluiten eiseres p. 5, sub 4).

'Benadrukt dient te worden dat de betrokken overheden slechts over dit recht op ver-
plaatsing beschikken op hun eigen, onderscheidenlijk domein. Uit het dossier blijkt, het 
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weze herhaald, dat de gasleidingen die verplaatst dienden te worden, buiten het oorspron-
kelijk en onderscheidenlijk NMBS-domein gelegen waren en dat (de verweerster) dit zelf, 
door middel van haar besluiten, expliciet  erkent. De nutsleidingen bevonden zich met 
name onder pas later overgedragen domein' (syntheseberoepsbesluiten eiseres p. 14, sub 2 
en 3).

(De verweerster) stelt bijgevolg volledig onterecht dat 'het meest essentiële criterium 
om uit te maken wie de verplaatsingskosten moet dragen niet de vraag is op wiens domein 
de te verplaatsen nutsleidingen gelegen zijn, maar wel de vraag of de opgelegde verplaat-
singen al dan niet een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg zijn van werken die door een 
bepaalde overheid worden uitgevoerd aan het eigen domein in het belang van de weg en 
de openbare dienst' (besluiten hoger beroep (verweerster) dd. november 2004, p. 14, nr. 
2.3). Met deze stelling legt (de verweerster) de precieze wettelijke bepalingen expliciet 
naast zich neer en doet zo wat zij aan (de eiseres) meent te moeten verwijten, m.n. het uit-
hollen van de duidelijke regelgeving. De verplaatsing kan volgens de geldende wetgeving 
immers slechts bevolen worden door elke afzonderlijke overheid op diens eigen, onder-
scheidenlijk domein" (syntheseberoepsbesluiten eiseres, p. 17, sub 5).

2. Zoals blijkt uit de vaststellingen van het vonnis a quo van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Antwerpen van 11 december 2003, alsook uit de door de verweerster voor het 
hof van beroep genomen syntheseberoepsbesluiten, diende de gasleiding van de eiseres te 
worden verplaatst op percelen naast de E19 tussen de Groenendaallaan en de Havanastraat 
over een lengte van ongeveer 1.550 meter, lag de oude gasleiding parallel tussen de be-
staande goederenlijn en de E19, diende met het oog op de uitbreiding deze leiding te wor-
den verplaatst naar de andere kant van de spoorlijnen teneinde de goederenlijn te kunnen 
verplaatsen naar de E19 toe, en dienden ook ter hoogte van de spoorbruggen van de Groe-
nendaallaan, waar langs beide zijden een spoorbrug werd bijgebouwd, onder die spoor-
bruggen, in de Groenendaallaan, werken te worden uitgevoerd om de verbinding mogelijk 
te maken tussen de oude gasleiding en de nieuwe gasleiding in de Argentiniënlaan, aan de 
andere kant van de spoorwegbedding (vonnis a quo dd. 11 december 2003, pp. 2-3; syn-
theseberoepsbesluiten verweerster, p. 37, sub 14.3).

Uit de vaststellingen van hetzelfde vonnis en de vermelde syntheseberoepsbesluiten van 
de verweerster, blijkt ook dat bij koninklijk besluit van 13 oktober 1999 waarbij de on-
middellijke  inbezitneming van sommige percelen,  gelegen op het grondgebied van de 
Stad Antwerpen van algemeen nut verklaard (B.S. 14 december 1999), de percelen gele-
gen tussen de Havanastraat  en de Groenendaallaan,  nodig voor  de verbreding van de 
spoorbedding en de bouw van nieuwe kunstwerken met het oog op de aanleg van de hoge-
snelheidslijn, werden onteigend (vonnis a quo van 11 december 2003, pp. 2-3; synthese-
beroepsbesluiten verweerster, p. 36, sub 14.2).

3. Het bestreden arrest stelt vast dat de verweerster bij verplaatsingsbevel van 24 maart 
1999 de eiseres uitnodigde om binnen een termijn van 30 kalenderdagen, zonder voorbe-
houd haar formeel akkoord te betuigen met de uitvoering van de verplaatsingswerken, dat 
in ditzelfde schrijven de verweerster zich bereid verklaarde om de door de eiseres geraam-
de kosten van de verplaatsingswerken te pre-financieren, en dat op 6 oktober 1999 de ge-
raamde kosten als voorschot werden betaald door de verweerster aan de eiseres (arrest p. 
4, sub 1.4 en p. 5, sub 1.6.).

4. Het bestreden arrest verwerpt zowel het verweer van de eiseres dat de verweerster al-
leen wat betreft het "oorspronkelijk" door de Staat in 1992 aan de verweerster overgedra-
gen domein het verleggingsrecht van voornoemde de wet van 17 januari 1938 kan inroe-
pen is het verweer van de eiseres dat de verweerster slechts wat betreft de nutsleidingen 
op haar eigen domein voornoemd verleggingsrecht kan inroepen.

Het bestreden arrest oordeelt dat de eiseres niet kan worden gevolgd alwaar zij stelt dat 
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verweerster niet gemachtigd zou zijn om de verplaatsing van nutsleidingen te bevelen die 
zich niet op het haar oorspronkelijk overgedragen en onderscheidenlijk domein bevinden, 
respectievelijk op domein dat zij later ingevolge onteigening in het kader van de uitoefe-
ning van haar openbare dienst heeft verworven.

Het steunt deze beslissing op de overwegingen "dat de opdracht van openbare dienst er 
zich tegen verzet dat (de verweerster) thans na de overdracht van het staatsspoorwegnet 
minder rechten zou kunnen uitoefenen in het kader van de exploitatie en de verdere ont-
wikkeling van de spoorweginfrastructuur ten algemene nutte dan deze die voorheen onder 
de prerogatieven van de Belgische Staat vielen".

Het bestreden arrest stelt niet vast, doch sluit ook niet uit dat, zoals door de eiseres aan-
gevoerd, de te verplaatsen gasleiding - in zoverre gelegen op de percelen langs de E19 
tussen de Groenendaallaan en de Havanastraat, parallel tussen de bestaande goederenlijn 
en de E19, en te verplaatsen naar de andere kant van de spoorlijnen teneinde de goederen-
lijn te kunnen verplaatsen naar de E19 toe - gelegen was op terreinen behorende tot het 
domein van het Vlaams Gewest, die slechts later, i.e. nadat de litigieuze verplaatsing werd 
bevolen, aan de verweerster, ingevolge onteigening, werden overgedragen.

5. Het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van 
het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessie-
houders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domei-
nen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het on-
derhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, bepaalt: "De Staat, 
de provinciën en de gemeenten hebben in alle geval het recht om de inrichting of het plan 
van een aanleg evenals de daarmede verband houdende werken later op hun onderschei-
denlijk domein te doen wijzigen. Worden wijzigingen opgelegd hetzij om reden van de 
openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen, 
waterlopen, vaarten of van een openbaren dienst, hetzij als gevolg van veranderingen wel-
ke de aangelanden aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen 
hebben toegebracht, dan zijn de kosten der werken ten laste van de aanneming, die den 
aanleg heeft gedaan; in de andere gevallen komen ze ten laste van de overheid die de wij-
zigingen oplegt. Deze overheid mag vooraf een kostenbegroting eisen en, bij onenigheid, 
zelf tot de uitvoering der werken".

Naar luid van artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 
30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationa-
le Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met be-
trekking tot deze Maatschappij, draagt de Staat, ingevolge de oprichting van de NMBS als 
autonoom overheidsbedrijf, in uitvoering van titel V van de wet van 21 maart 1991 betref-
fende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, "de eigendom van 
het Staatsspoorwegnet, met inbegrip van de Noord-Zuidverbinding, zonder vergoeding 
over aan de NMBS". Krachtens hetzelfde artikel neemt de NMBS de rechten en verplich-
tingen  van  de  Staat  over  "betreffende  de  haar  krachtens  dit  artikel  overgedragen 
goederen".

Luidens artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van 
sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing voor de wijziging bij ko-
ninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de reorganisa-
tie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, heeft de NMBS als "op-
drachten van openbare dienst", o.a. "het verwerven, de aanleg, het onderhoud, het beheer 
en de exploitatie van de infrastructuur". Onder infrastructuur moet, krachtens dezelfde 
wetsbepaling, worden verstaan "heel de spoorweguitrusting, de signalisatie, de voorzie-
ning van elektrische stroom evenals de grond waarop zij gelegen zijn".
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In zoverre de NMBS de Staat opvolgt put zij dezelfde rechten uit het enig artikel van de 
wet van 17 januari 1938 als de Staat voordien.

Het verleggingsrecht dat krachtens het zevende lid van het enig artikel van de wet van 
17 januari 1938, toekomt aan "de Staat, de provincies en de gemeenten" om de leidingen 
"op hun onderscheidenlijk domein" te doen wijzigen, vereist dat het domein waarop of 
waarin de te verplaatsen leiding ligt, toebehoort aan de overheid die de verplaatsing ver-
zoekt.

De Staat kon, toen hij nog eigenaar was van het staatsspoorwegnet, niet de verplaatsing 
bevelen, in het algemeen nut van de spoorinfrastructuur, van een gasleiding op kosten van 
de beheerder van deze leidingen, wanneer deze leiding niet gelegen was op het domein 
van de Staat. Wanneer deze leiding gelegen was op het domein van een andere overheid, 
diende deze overheid in te stemmen met de door de Staat voorgenomen werken aan de 
spoorinfrastructuur, en kon alleen deze overheid de verplaatsing bevelen van de leidingen 
op haar domein, desgevallend in het algemeen belang van de spoorwegen. Pas nadat de 
Staat eigenaar geworden was van de terreinen waarin de gasleiding is gelegen, weze het 
door onteigening of aankoop, kon de Staat zich beroepen op het verleggingsrecht van het 
zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, omdat slechts dan de lei-
ding gelegen was op zijn "onderscheidenlijk domein".

Dezelfde beperking geldt  voor de NMBS die zich,  sinds voornoemde overdracht in 
1992 van het spoorwegnet, op de toepassing van het zevende lid van het enig artikel van 
de wet van 17 januari 1938 kan beroepen.

Wanneer, zoals te dezen door eiseres in conclusie aangevoerd, de gasleiding gelegen 
was op een niet aan de NMBS toebehorend domein, inzonderheid het domein van het 
Vlaamse Gewest, en deze gasleiding diende verplaatst te worden in het algemeen belang 
van de spoorwegen, kon alleen het Vlaams Gewest de verplaatsing bevelen, en kon de 
NMBS zelf alleen de verplaatsing bevelen op kosten van de eiseres nadat zijzelf de terrei-
nen waarin de leiding lag, had verworven.

De verplaatsing die, zoals te dezen, tussen de NMBS en de nutsmaatschappij ingevolge 
het verplaatsingsbevel van 24 maart 1999 werd overeengekomen met vergoeding van de 
door de nutsmaatschappij geraamde kosten, toen het domein waarin de gasleiding lag nog 
toebehoorde aan het Vlaams Gewest, en dus voordat het domein tot het "onderscheiden-
lijk domein" van de NMBS behoorde,  is  geen verplaatsing waarvan eiseres de kosten 
diende te dragen in de zin van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 janu-
ari 1938, doch een verplaatsing waarvan de NMBS de kosten dient te dragen omdat zij op 
24 maart 1999 niet de vereiste hoedanigheid had tot het opleggen van de verplaatsing op 
kosten van de eiseres.

6. Het bestreden arrest kon dienvolgens niet wettig aannemen dat de Belgische Staat 
vóór de overdracht van het Staatspoorwegnet, en de NMBS na de overdracht van dit net, 
gerechtigd waren de verplaatsing van de leiding te bevelen ook al bevond die zich niet op 
zijn/haar "onderscheidenlijk domein", niet wettig het verweer van de eiseres verwerpen 
dat slechts de verplaatsing op kosten van de nutsmaatschappij kon bevolen worden voor 
de leidingen gelegen op "het onderscheidenlijk domein" van de NMBS en derhalve op 
grond van de overwegingen, die het bevat en waaruit niet blijkt dat de te verplaatsen gas-
leiding op het ogenblik van het bevel van verplaatsing zich bevond in/op percelen die tot 
het domein van de verweerster behoren, niet wettig verweersters vordering lastens de ei-
seres inwilligen (schending van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 ja-
nuari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van 
gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar 
nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, 
voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en water-
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leidingen, van artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 
september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrek-
king tot deze Maatschappij, evenals van artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 be-
treffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepas-
sing vóór de wijziging bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige 
maatregelen voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwe-
gen).

Het bestreden vonnis kon vervolgens ook niet wettig voor recht zeggen dat de eiseres 
gehouden is tot aanpassing en/of verplaatsing van de nutsleidingen en/of installaties over-
eenkomstig het bevel tot verplaatsing dat haar door verweerster werd betekend bij aange-
tekend schrijven tegen ontvangstbewijs dd. 24 maart 1999 en niet wettig de kosten van de 
verplaatsing van de gasleiding lastens de eiseres leggen in zoverre de oude gasleiding ge-
legen was op percelen naast de E19 tussen de Groenendaallaan en de Havanastraat over 
een lengte van ongeveer 1.550 meter, en dit parallel tussen de bestaande goederenlijn en 
de E19 (schending van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 
tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten 
en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de 
openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aan-
leggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, van 
artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen,  zoals  gewijzigd  door  het  koninklijk  besluit  van  30 september 
1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschap-
pij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze 
Maatschappij, en van artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervor-
ming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing vóór de wijzi-
ging bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen voor de 
reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen).

Tweede onderdeel
1. Naar luid van het te dezen op de gasleiding van de eiseres toepasselijke zevende lid 

van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de 
openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare 
diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van 
de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen 
en inzonderheid van gas- en waterleidingen, hebben "de Staat, de provinciën en de ge-
meenten in alle geval het recht om de inrichting of het plan van een aanleg evenals de 
daarmede verband houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzi-
gen". Wanneer de wijzigingen worden opgelegd "hetzij om reden van de openbare veilig-
heid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de wegen, waterlopen, vaar-
ten of van een openbaren dienst, hetzij als gevolg van veranderingen welke de aangelan-
den aan de toegangen tot de eigendommen langsheen de gebezigde wegen hebben toege-
bracht', dan zijn de kosten van de werken "ten laste van de aanneming, die de aanleg heeft 
gedaan". In de andere gevallen komen de kosten ten laste van "de overheid die de wijzi-
gingen oplegt".

Ingevolge dit enig artikel van de wet van 17 januari 1938, kan de verplaatsing slechts 
bevolen worden op kosten van de exploitant van de te verplaatsen gasleiding, in zoverre 
de verplaatsing wordt verzocht door de overheid op wiens domein de leiding gelegen is.

2. Zoals blijkt uit de vaststellingen van het vonnis a quo dd. 11 december 2003, en de 
syntheseberoepsbesluiten van de verweerster, houdt de toepassing van de ingeroepen "in-
terceptietheorie", wat de gasleiding van de eiseres betreft, verband met de aanpassing van 
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de gasleiding in de Groenendaallaan, alwaar onder de spoorwegbrug, in de Groenendaal-
laan, werken dienden te worden uitgevoerd om de verbinding mogelijk te maken tussen de 
oude gasleiding en de nieuwe gasleiding aan de andere kant van de spoorwegbedding 
(vonnis a quo dd. 11 december 2003, p. 3, in medio; syntheseberoepsbesluiten verweerster 
p. 37, sub 14.3).

3. De "interceptietheorie", gesteund op de samenhang van artikel 1 van de wet van 25 
juli 1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843, op de politie der spoorwegen, 
artikel 7 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake 
wegen, en het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik 
door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van 
openbare diensten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den 
Staat, van de provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden 
van leidingen en inzonderheid van gas- en waterleidingen, betekent, zoals ook aangeno-
men door het bestreden arrest, dat een weg, op de plaats waar hij wordt gekruist door een 
nieuwe spoorlijn die wordt aangelegd, door het feit zelf van zijn nieuwe bestemming zijn 
oorspronkelijke aard verliest en voortaan integrerend deel uitmaakt van de spoorlijn waar-
in hij wordt opgenomen.

De toepassing van de "interceptietheorie" heeft tot gevolg, zoals ook aangenomen door 
het bestreden arrest, dat het bevel tot verplaatsing van de gasleiding op de plaats waar de 
spoorweg een weg kruist, behoort tot de handelingen die aan dit gedeelte van de gekruiste 
weg zijn bestemming van spoorweg verlenen, derwijze dat te dezen de NMBS, die op 
grond van artikel 4 van de wet van 23 juli 1926 tot oprichting van de Nationale Maat-
schappij der Belgische Spoorwegen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 
september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrek-
king tot deze Maatschappij, en artikel 156, 2°, van de wet van 21 maart 1991 betreffende 
de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, zoals van toepassing vóór 
de wijziging bij koninklijk besluit van 19 oktober 2004 houdende sommige maatregelen 
voor de reorganisatie van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, de be-
heerder is van het spoordomein, deze verplaatsing van de gasleiding mag vorderen.

4. Te dezen blijkt dat de kruising van de weg, met name de Groenendaallaan, waarin de 
gasleiding van de eiseres gelegen is,  en de spoorweg van de verweerster,  geen gelijk-
grondse kruising is, maar dat de spoorweg via een brug over de Groenendaallaan loopt.

Wanneer een spoorweg een weg kruist via een spoorwegbrug, is er geen feitelijke inlij-
ving van de gekruiste weg in de spoorweg, en kan geen toepassing worden gemaakt van 
de interceptietheorie om aan te nemen dat de beheerder van de spoorweg de bevoegde 
overheid is om een aanpassing te bevelen van de gasleiding gelegen in de weg behorende 
tot het domein van een andere overheid.

Het bestreden arrest oordeelt niettemin dat de interceptieleer niet "tot de gelijkgrondse 
kruisingen (kan) worden beperkt", en "dat de interceptie van een andere weg ook dient te 
worden aangenomen in geval van bovengrondse of ondergrondse kruising" (arrest p. 16, 
voorlaatste alinea), en dat omdat "de eenheid van beheer van de wegen" zich tegen een 
andere oplossing zou verzetten (ibid.).

Bij afwezigheid van een feitelijke inlijving vereist de "eenheid van beheer van de we-
gen" evenwel geenszins dat bij een niet-gelijkgrondse kruising van een weg en een spoor-
weg, de "gekruiste" weg moet beschouwd worden als deel uitmakend van de spoorweg.

Het bestreden arrest kon dan ook niet wettig, in de gegeven omstandigheden van de 
zaak, en op grond van de enkele vaststellingen die het bevat, oordelen dat de Groenen-
daallaan een "nieuwe bestemming" had gekregen, zijnde de bestemming van spoorweg 
vallend onder het beheer van de NMBS, omdat zij niet-gelijkgronds wordt gekruist door 
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de spoorweg, met name de spoorwegbrug (schending van artikel 1 van de wet van 25 juli 
1891 houdende herziening der wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen, artikel 
7 van de wet van 9 augustus 1948 houdende wijziging van de wetgeving inzake wegen, en 
het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de open-
bare besturen, de verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare dien-
sten of van diensten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de 
provinciën en van de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en 
inzonderheid van gas- en waterleidingen).

Het kon dienvolgens ook niet wettig aannemen dat de verweerster, voor de toepassing 
van het zevende lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938, de bevoegde 
overheid was om de verplaatsing te bevelen van de gasleiding in de Groenendaallaan, en 
evenmin wettig besluiten dat de verweerster gerechtigd was om, met toepassing van het 
enig artikel van de wet van 17 januari 1938, de verplaatsingskosten van de gasleiding in 
de Groenendaallaan, ten laste te leggen van de eiseres (schending van het enig artikel van 
de wet van 17 januari 1938 tot regeling van het gebruik door de openbare besturen, de 
verenigingen van gemeenten en de concessiehouders van openbare diensten of van dien-
sten van openbaar nut, van de openbare domeinen van den Staat, van de provinciën en van 
de gemeenten, voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van 
gas- en waterleidingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Voeging
1. De cassatieberoepen in de zaken C.050514.N en C.05.0518.N zijn gericht 

tegen hetzelfde arrest.
Zij dienen te worden gevoegd. 
Zaak C.05.0514.N 
2. Het laatste lid van het enig artikel van de wet van 17 januari 1938 tot rege-

ling van het gebruik door de openbare besturen, de verenigingen van gemeenten 
en de concessiehouders van openbare diensten of van diensten van openbaar nut, 
van de openbare domeinen van de Staat, van de provinciën en van de gemeenten, 
voor het aanleggen en het onderhouden van leidingen en inzonderheid van gas- 
en waterleidingen geeft de Staat, de provincies en de gemeenten het recht om in 
alle geval op hun domein de schikkingen op het plan van een waterleiding en de 
werken die ermee verband houden, te doen wijzigen.

Krachtens die bepaling moet de kostprijs van die wijzigingen door de conces-
siehouder worden gedragen als de wijzigingen vereist zijn in het belang van de 
wegen.

3. Krachtens artikel 7, eerste lid, van de wet van 9 augustus 1948 houdende 
wijziging van de wetgeving inzake wegen, mag de Koning de grote wegen in ge-
nummerde trajecten indelen en er vakken van provincie- en gemeentewegen bij 
inlijven. 

Krachtens het tweede lid van hetzelfde artikel, mag de Koning van ambtswege 
de inlijving zonder vergoeding voorschrijven bij de grote wegen van de staat, 
van wegen of vakken van wegen, die niet tot de grote wegen behoren maar in de 
genummerde trajecten begrepen zijn.

4. Krachtens artikel 1 van de wet van 25 juli 1891 houdende herziening der 
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wet van 15 april 1843 op de politie der spoorwegen zijn de spoorwegen inge-
deeld in de grote wegenis.

5. Uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat een rijksweg, een gewest-
weg,  een provincieweg of  een gemeenteweg op de plaats  waar  die  door een 
spoorweg wordt gekruist, door het feit zelf van zijn nieuwe bestemming, op die 
kruising zijn oorspronkelijke aard verliest en integrerend deel uitmaakt van de 
spoorweg, zijnde de grote weg.

6. Het enkele feit van een bovengrondse kruising van de spoorweg met een 
daaronder gelegen rijksweg, gewestweg, provincieweg of gemeenteweg heeft op 
de plaats van die kruising niet de inlijving tot gevolg van de lager gelegen weg, 
ook al steunt bovengrondse kruising op een bouwwerk dat rust op de lager gele-
gen weg.

7. Het arrest stelt vast dat wat de eiseres betreft, in een eerste fase de waterlei-
ding DN 500 ST gelegen in de as van het noordelijke rijvak van de Groenendaal-
laan over een lengte van ongeveer 80 meter verplaatst diende te worden voor het 
bouwen van de brugondersteuning en voor een nieuwe HSL-spoorwegbrug ten 
oosten van de bestaande spoorwegbrug en dat deze werken effectief werden uit-
gevoerd in januari 2000.

8. Het arrest oordeelt dat de eenheid van beheer van de wegen er zich tegen 
verzet dat de interceptieleer tot de gelijkgrondse kruisingen zou worden beperkt 
en dat de interceptie van een andere weg derhalve ook dient te worden aangeno-
men in geval van bovengrondse kruising.

Het arrest verantwoordt aldus zijn beslissing niet naar recht.
Het middel is gegrond.
Zaak C.05.0518.N
Tweede onderdeel
Ontvankelijkheid
9. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het enig 

artikel van de wet van 24 maart 1999 als geschonden is aangewezen, terwijl dit 
artikel wat betreft het gasvervoer is opgeheven door artikel 21 van de wet van 12 
april 1965.

10. Het arrest stelt niet vast welk gebruik te dezen van de gasleidingen werd 
gemaakt, zodat om uit te maken of de leidingen voor het door de grond van niet-
ontvankelijkheid bedoelde gasvervoer bestemd zijn, het Hof verplicht is tot een 
onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
11. Uit het antwoord op het middel in de zaak C.05.0514.N volgt dat het on-

derdeel gegrond is.
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid 
12. Uit het antwoord op de door de verweerster opgeworpen grond van niet-
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ontvankelijkheid van het tweede onderdeel volgt dat de identieke grond van niet-
ontvankelijkheid eveneens noopt tot een onderzoek van feiten, waarvoor het hof 
niet bevoegd is.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
13. De verweerster werpt verder op dat het onderdeel niet ontvankelijk is om-

dat de bestreden beslissing ook steunt op de niet-bekritiseerde reden dat het "be-
lang van de wegen" ruim dient te worden uitgelegd.

14. Die niet-bekritiseerde reden betreft niet de in het eerste onderdeel aange-
vochten beslissing omtrent wie het verplaatsingsbevel kon geven, maar de hier-
van onderscheiden rechtsvraag of het verplaatsingsbevel "in het belang van de 
wegen" werd bevolen. 

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden verworpen.
Het onderdeel zelf
15. Het laatste lid van het enig artikel van de voormelde wet van 17 januari 

1938 geeft de Staat, de provincies en de gemeenten het recht om in alle geval op 
hun domein de inrichting of het plan van een aanleg evenals de daarmee verband 
houdende werken later op hun onderscheidenlijk domein te doen wijzigen, ter-
wijl de kosten van deze werken ten laste vallen van de aanneming die de aanleg 
heeft gedaan, wanneer de wijzigingen worden opgelegd hetzij om reden van de 
openbare veiligheid of tot behoud van natuurschoon, hetzij in het belang van de 
wegen, waterlopen, vaarten of van een openbare dienst.

Deze bepaling betreft zowel het openbaar als het privé-domein van die overhe-
den, maar vindt geen toepassing met betrekking tot een eigendom die niet aan 
een van hen behoort.

Uit die bepaling volgt dat een overheid, ten aanzien van een onroerend goed 
dat niet tot zijn domein behoorde, na de onteigening ervan het recht verkrijgt om 
zich in voorkomend geval op de voormelde bepaling te beroepen. 

16. Het arrest oordeelt dat:
- de opdracht van openbare dienst er zich tegen verzet dat de verweerster thans 

na de overdracht van het staatsspoorwegnet minder rechten zou kunnen uitoefe-
nen in het kader van de exploitatie en de verdere ontwikkeling van de spoorweg-
infrastructuur ten algemene nutte dan deze die voorheen onder de prerogatieven 
van de Belgische Staat viel;

- de eiseres derhalve niet kan worden gevolgd als zij stelt dat de verweerster 
niet gemachtigd zou zijn om de verplaatsing van nutsleidingen te bevelen die 
zich op het haar oorspronkelijk overgedragen en onderscheidenlijk domein be-
vinden respectievelijk op domein dat zij later ingevolge onteigening in het kader 
van de uitoefening van haar openbare dienst heeft verworven.

17. Door aldus te oordelen, verantwoordt het arrest zijn beslissing niet naar 
recht.

Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
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Voegt de zaken C.05.0514.N en C.05.0518.N.
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit de hogere beroepen, de 

vordering van de verweerster en de uitbreiding ervan in de zaak C.05.0514.N 
ontvankelijk verklaart.

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 hieromtrent  aan de feitenrechter 
over.

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

22 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever:  
mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Van Ommeslaghe, Maes en Geinger.

Nr. 352

3° KAMER - 25 juni 2007

1º WERKLOOSHEID — GERECHTIGDE - CONVENTIONEEL BRUGPENSIOEN - 
TOEKENNINGSVOORWAARDE - VERBLIJFPLAATS - TOEZICHT - DRAAGWIJDTE

2º ARBEIDSVOORZIENING — BRUGPENSIOEN - TOEKENNINGSVOORWAARDE - 
BEPERKENDE MAATREGELEN - SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-
DISCRIMINATIE - TOEPASSING

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
BEPERKENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDEN - 
SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-DISCRIMINATIE - TOEPASSING

4º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 11 - 
BEPERKENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDEN - 
SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-DISCRIMINATIE - TOEPASSING

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 159 
- BEPERKENDE MAATREGELEN TEN AANZIEN VAN CONVENTIONEEL BRUGGEPENSIONEERDEN - 
SCHENDING VAN HET BEGINSEL VAN GELIJKE BEHANDELING EN NIET-DISCRIMINATIE - TOEPASSING

1º De verblijfsvoorwaarde vermeld in artikel 66, eerste lid,  van het Werkloosheidsbesluit  
1991,  beoogt  een  doeltreffende  controle  op  de  naleving  van  de 
werkloosheidsreglementering,  waaraan  bruggepensioneerden  onderworpen  blijven,  
mogelijk  te  maken;  de  specificiteit  van  het  toezicht  inzake  werkloosheidsuitkeringen 
rechtvaardigt de invoering van meer beperkende maatregelen dan bij de controle inzake 
andere  uitkeringen zoals  een rustpensioen1.  (Art.  66,  eerste  lid,  Werkloosheidsbesluit 
1991)

2º, 3°,  4° en 5° Het arrest dat oordeelt  dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel  
bruggepensioneerden door de verblijfsvoorwaarde op belangrijke wijze wordt beperkt in  
vergelijking  tot  de  rechthebbenden  tussen  de  60  en  65  jaar  die  een  rustpensioen  
genieten, terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van 

1 K.B. van 25 nov. 1991, vóór de wijziging ervan bij K.B. van 6 feb. 2003.
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de  stelsels  van  het  conventioneel  brugpensioen  en  van  het  rustpensioen  en  op  die  
gronden,  wegens  schending  van  het  beginsel  van  gelijke  behandeling  en  niet-
discriminatie,  de  toepassing  van  de  verblijfsvoorwaarde  terzijde  schuift,  schendt  de 
artikelen  10,  11  en  159  van  de  Grondwet  en  artikel  66,  eerste  lid,  van  het  
Werkloosheidsbesluit  19912.  (Artt.  10,  11  en  159,  Gw.  1994;  Art.  66,  eerste  lid, 
Werkloosheidsbesluit 1991)

(R.V.A. T. D.)

ARREST

(A.R. S.05.0094.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 28 april 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Anne De Raeve heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 10, 11, 149 en 159 van de Grondwet;
- artikel 66, eerste lid, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de 

werkloosheidsreglementering (zoals van toepassing vóór wijziging bij koninklijk besluit 
van 6 februari 2003, Belgisch Staatsblad, 24 februari 2003), hierna afgekort: het Werk-
loosheidsbesluit;

- artikel 69 van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de so-
ciale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
die zich binnen de gemeenschap verplaatsen (P.B., L.I49, 5 juli 1971, zoals van toepas-
sing vóór intrekking bij artikel 90.1 van de Verordening 883/2004/EG van 29 april 2004 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezeker-
heidsstelsels, P.B., L. 166, 30 april 2004, err., P.B., L.200, 7 juni 2004).

Bestreden beslissing
Het arrest oordeelt dat artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit ongrondwettig is, ver-

klaart dienvolgens het hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt het bestreden 
vonnis dat de door de eiser op 24 september 1996 getroffen beslissing had vernietigd in al 
zijn beschikkingen, en zulks op grond van de hiernavolgende overwegingen:

"In (zijn) arrest nr. 63/93 van 15 juli 1993 heeft het Arbitragehof als volgt voor recht 
gezegd:

'Artikel 2, §2, 1°, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioen-
leeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie 
van het algemeen welzijn schendt de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet in zoverre 
het  bepaalt  dat  het  ruspensioen van een mannelijke  gerechtigde op een conventioneel 
brugpensioen ten vroegste ingaat op de eerste dag van de maand volgend op die waarin hij 
de leeftijd van 65 jaar bereikt, terwijl voor alle andere belanghebbenden het rustpensioen 
kan ingaan op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin zij de leeftijd van 
60 jaar bereiken, behalve in zoverre aan de gerechtigde op een conventioneel brugpensi-
oen de verplichting wordt opgelegd zijn gewone verblijfplaats in België te hebben en er 

2 Ibid.
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bovendien effectief te verblijven'.
Het is duidelijk dat het Arbitragehof de bestaanbaarheid van de artikelen 6 en 6bis van 

de Grondwet met artikel 2, §2, 1°, van de wet van 20 juli 1990 voormeld heeft onder-
zocht.

In (zijn) overwegingen stelt het Arbitragehof dat de grondwettelijke regels van de ge-
lijkheid en van de niet-discriminatie niet uitsluiten dat een verschil in behandeling tussen 
bepaalde categorieën van personen zou worden ingesteld, voor zover voor het criterium 
van onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat, dat de bepaling die 
het onderwerp van de prejudiciële vraag is een wettig doel nastreeft en dient te worden 
onderzocht of die bepaling geen overdreven gevolgen met zich meebrengt voor de gerech-
tigden op een conventioneel brugpensioen.

Het Arbitragehof overweegt verder als volgt:
'De verplichting voor conventioneel bruggepensioneerden tussen 60 en 65 jaar in dat 

stelsel te blijven, met inbegrip van de verplichting in België te verblijven, is het recht-
streeks gevolg van de litigieuze wettelijke bepaling.

De conventioneel bruggepensioneerden dienen evenwel niet te voldoen aan alle voor-
waarden die gelden voor werklozen om in (aanmerking) te komen voor werkloosheidsuit-
keringen, vermits zij niet meer als werkzoekenden worden beschouwd. Opeenvolgende 
koninklijke besluiten - het eerste van 19 februari 1975 en het meest recente van 7 decem-
ber 1992 - hebben de gerechtigden op een conventioneel brugpensioen op allerlei punten 
vrijgesteld van de principiële toekenningsvoorwaarden voor werkloosheidsuitkering. De 
betrokkenen zijn gaandeweg inzonderheid vrijgesteld van de vereiste beschikbaar te zijn 
voor de arbeidsmarkt en elke passende dienstbetrekking te aanvaarden, de verplichte in-
schrijving als werkzoekende, de voorwaarde arbeidsgeschikt te zijn en de onderwerping 
aan de werklozencontrole in de gemeente van hun gewone verblijfplaats.

Daarentegen is voor de conventioneel bruggepensioneerden evenwel geen vrijstelling 
verleend van de verblijfsvoorwaarde.

Nu de conventioneel bruggepensioneerden wel zijn vrijgesteld van alle vereisten die 
hun principiële aanwezigheid in België zouden kunnen rechtvaardigen, blijkt niet waarom 
niettemin voor hen - in tegenstelling tot hen die hun rustpensioen genieten - de voorwaar-
de blijft dat zij hun gewone verblijfplaats in België moeten hebben en er bovendien effec-
tief moeten verblijven. Zodoende wordt hun bewegingsvrijheid op belangrijke wijze be-
perkt in vergelijking tot de andere belanghebbenden tussen 60 en 65 jaar terwijl niet blijkt 
dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de stelsels van het con-
ventioneel brugpensioen en van het rustpensioen dat de wetgever heeft willen vrijwaren'.

Krachtens artikel 159 van de Grondwet moeten de hoven en rechtbanken onwettige be-
sluiten buiten beschouwing laten en de exceptie van ongrondwettigheid opgeworpen door 
(de verweerder) en weerhouden door de eerste rechter is terecht.

Het vonnis a quo dient te worden bevestigd" (arrest, pp. 5-7).
Grieven
Eerste onderdeel
De eiser had in zijn verzoekschrift tot hoger beroep (in nagenoeg identieke bewoordin-

gen hernomen in zijn beroepsconclusie, pp. 3-4) verschillende middelen aangevoerd op 
grond waarvan hij liet gelden dat er in tegenstelling tot wat het Arbitragehof had beslist 
geen sprake kon zijn van een discriminatie tussen bruggepensioneerden en gepensioneer-
den, meer bepaald:

"1) Onbevoegdheid Arbitragehof:
Wat de bevoegdheid van het Arbitragehof betreft, kan het Arbitragehof in prejudiciële 
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vragen alleen de grondwettelijkheid van wetten toetsen (artikel 26 van de wet van 6 janua-
ri 1989). Vermits de verblijfsverplichting in België in artikel 66 van het koninklijk besluit 
van 25 november 1991 wordt vastgesteld, mag het Arbitragehof zich niet buigen over 
deze materie, die behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de Raad van State (zie artikel 
14 van de Gecoördineerde wetten op de Raad van State) en van de arbeids-rechtbanken 
(artikel 159 van de gecoördineerde Grondwet) om de grondwettelijkheid van de uitvoe-
ringsbesluiten te toetsen.

2) Ten gronde, is de ongelijkheid verantwoord?
De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van de niet-dis-

criminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieën 
van personen zou worden ingesteld, voor zover dat verschil op een objectief criterium be-
rust en redelijk verantwoord is. Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet wor-
den beoordeeld met betrekking tot het doel en de gevolgen van de overwogen maatregel, 
het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen re-
delijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doel (zie o.m. ...).

Zoals hierboven gesteld maakt de vergoedbaarheid van de bruggepensioneerden inte-
graal deel uit van de werkloosheidsverzekering. Ten aanzien van de werkloosheidsverze-
kering werd de verplichte verblijfsvoorwaarde echter nooit ter discussie gesteld. Enkel ar-
tikel 69 van de Verordening 1408/71 vormt hierop een uitzondering.

In tegenstelling tot wat het Arbitragehof beslist heeft kan er echter geen sprake zijn van 
een discriminatie tussen bruggepensioneerden en gepensioneerden in de mate dat de brug-
gepensioneerden zouden moeten gelijkgesteld worden wat de verblijfsvoorwaarde met de 
gepensioneerden (betreft).  Het onderscheid tussen beide categorieën is redelijk verant-
woord en steunt op objectieve gronden:

a) de kans op een werkhervatting voor een bruggepensioneerde is voor een bruggepen-
sioneerde hoger dan voor een gepensioneerde gelet op 'zijn jongere leeftijd'. De leeftijd 
van de bruggepensioneerde bevolking situeert zich tussen de 50 en 65 jaar, terwijl de leef-
tijd van de rustgepensioneerden ten vroegste 60 jaar is in geval van vervroegd rustpensi-
oen. De vergelijking die het Arbitragehof dan ook maakt gaat derhalve pas op vanaf de 
leeftijd van 60 jaar. In casu is betrokkene op brugpensioen gegaan op 57-jarige leeftijd. 
Minstens dient betrokkene de specifieke verblijfsvoorwaarde na te leven tot de leeftijd 
van 60 jaar.

b) Het brugpensioen ontstaat door een ontslag van de werkgever en is dus eveneens van 
toepassing op de werknemers die verkozen hun werk te behouden maar zich desondanks 
tegen hun wil zonder werk bevonden. De kansen dat dit ook het geval is voor een persoon 
die op pensioen gaat is klein. De enkele reden dat bruggepensioneerden niet kunnen ver-
plicht worden het werk te hervatten (gelet op hun vrijstelling om ingeschreven te zijn als 
werkzoekende)  doet  geen  afbreuk  aan  de  hierboven  geformuleerde  opmerkingen.  De 
bruggepensioneerde dient derhalve beschouwd te worden als een werkloze waarvan de 
professionele carrière onderbroken werd maar niet noodzakelijkerwijze op een definitieve 
manier. Derhalve verklaart de werkloosheidsreglementering de regels met betrekking tot 
de cumul van werkloosheidsuitkeringen met het uitoefenen van een beroepsactiviteit toe-
passelijk op de bruggepensioneerden. De voorwaarden hieromtrent zijn veel stricter dan 
de voorwaarden opgenomen in de pensioenregeling (waar de kansen op een werkhervat-
ting veel beperkter zijn) zodat ook een restrictievere controle zich opdringt en een verblijf 
in België daartoe noodzakelijk is (...). In tegenstelling tot de pensioenwetgeving waar het 
bedrag van inkomen van belang is, vereist de werkloosheidsreglementering dat wordt na-
gegaan tijdens welke dagen een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en of deze activiteit al 
dan niet het karakter heeft van een bijkomstige activiteit.

c) De bruggepensioneerden vrijstellen van de verplichte verblijfsvoorwaarde met het 
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enkele motief dat zij werkloosheidsuitkeringen genieten ingevolge een afwijkend stelsel 
zou een discriminatie creëren tussen de bruggepensioneerden en de andere werklozen, in 
elk geval met de oudere werklozen.

3) Artikel 69 van de verordening 1408/71:
Krachtens de bepalingen van deze Verordening vormt het verblijf op het territorium 

van een andere lidstaat geen hinderpaal om aanspraak te maken op o.a. volgende presta-
ties van sociale zekerheid: ziekte- en invaliditeit, ouderdom- of overlevingspensioenen, 
renten uitgekeerd naar aanleiding van een arbeidsongeval of een beroepsziekte, overlij-
densvergoedingen.

De werkloosheidsuitkeringen worden hierin echter niet vermeld.
In tegendeel, het artikel 69 van de Verordening bepaalt dat de werkloosheidsuitkerin-

gen enkel exporteerbaar zijn wanneer de werkloze in een andere lidstaat werk gaat zoeken 
en dit mits naleving van stricte voorwaarden. A contrario, kan hieruit afgeleid worden dat, 
buiten de mogelijkheid voorzien in artikel 69, geen aanspraak kan gemaakt worden op 
werkloosheidsuitkeringen wanneer men zich op het territorium van een andere lidstaat be-
vindt.

Gelet op deze bevindingen kan besloten worden dat België soeverein de toekenning van 
werkloosheidsuitkeringen kan verbinden aan de verplichting in België te verblijven en dit 
ongeacht het systeem waarin de werkloosheidsuitkeringen verschuldigd zijn" (verzoek-
schrift tot hoger beroep, pp. 2-4).

De eiser liet aldus gelden om welke specifieke redenen, met name de onbevoegdheid 
van het Arbitragehof, de afwezigheid van enige ongelijke behandelingen en de gelding 
van het Europees recht, in casu met het arrest van het Arbitragehof van 15 juli 1993 geen 
rekening kon worden gehouden.

Met de hoger aangehaalde en hierbij bekritiseerde motieven steunt het arrest louter op 
de redengeving van het arrest van het Arbitragehof van 15 juli 1993 om te oordelen dat de 
verblijfsverplichting ongrondwettig is, zonder evenwel te antwoorden op het specifieke 
verweer van de eiser.

In zoverre het arrest zich ook de motivering van het beroepen vonnis van de arbeids-
rechtbank heeft eigen gemaakt door dit vonnis "in al zijn beschikkingen te bevestigen", 
heeft het het verweer van de eiser evenmin beantwoord, nu dat vonnis evenmin op enige 
andere gronden berust dan de overname van de redenen uit hetzelfde arrest van het Arbi-
tragehof.

In zoverre het bestreden arrest aldus dit verweer van de eiser onbeantwoord laat, is het 
niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet).

Tweede onderdeel
De in de de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgelegde regels inzake gelijkheid en 

non-discriminatie verbieden dat categorieën van personen die in situaties verkeren welke, 
vanuit het oogpunt van de bedoelde maatregel, wezenlijk van elkaar verschillen, op de-
zelfde wijze worden behandeld zonder dat daarvoor een redelijke grond voorhanden is.

Het bestaan van een dergelijke grond moet worden beoordeeld met inachtneming van 
het doel en de gevolgen van de getroffen maatregel alsook van de aard van de in het ge-
ding zijnde beginselen.

Zoals de eiser in conclusie had laten gelden "(maakt) de vergoedbaarheid van de brug-
gepensioneerden (...)  integraal deel uit van de werkloosheidsverzekering" en bestaat er 
een onderscheid tussen beide categorieën dat "redelijk is verantwoord en steunt op objec-
tieve gronden", namelijk "a) de kans op een werkhervatting is groter voor de bruggepensi-
oneerden gelet op hun jongere leeftijd, aangezien de leeftijd van de bruggepensioneerden 
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zich situeert tussen de 50 en 65 jaar, terwijl de leeftijd van de rustgepensioneerden ten 
vroegste 60 jaar bedraagt; (betrokkene) in casu op brugpensioen (is) gegaan op 57-jarige 
leeftijd (en bijgevolg) minstens (...) de specifieke verblijfsvoorwaarde (dient) na te leven 
tot de leeftijd van 60 jaar; b) het brugpensioen ontstaat door een ontslag van de werkgever 
en is dus eveneens van toepassing op werknemers die verkozen hun werk te behouden 
maar zich desondanks tegen hun wil zonder werk bevonden" (conclusie eiser, p. 3), wat 
fundamenteel verschilt van diegene die vrijwillig met pensioen gaat ("de kans dat dit ook 
het geval is voor een persoon die op pensioen gaat is klein") (conclusie eiser, p. 3).

Steeds volgens de eiser dient de bruggepensioneerde "derhalve beschouwd te worden 
als een werkloze waarvan de professionele carrière onderbroken werd, maar niet noodza-
kelijk op een definitieve manier" en dat om die reden "de werkloosheidsreglementering de 
regels met betrekking tot de cumul van werkloosheidsuitkeringen met het uitoefenen van 
een beroepsactiviteit toepasselijk (verklaart) op de bruggepensioneerden" (conclusie eiser, 
p. 4). Vermits de voorwaarden hieromtrent "veel strikter zijn dan de voorwaarden opgeno-
men in de pensioenregeling (waar de kansen op een werkhervatting veel beperkter zijn), 
(...) (dringt) ook een restrictievere controle zich op en (is) een verblijf in België daartoe 
noodzakelijk. In tegenstelling tot de pensioenwetgeving waar het bedrag van het inkomen 
van belang is, vereist de werkloosheidsreglementering dat wordt nagegaan tijdens welke 
dagen een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en of deze activiteit al dan niet het karakter 
heeft van een bijkomstige activiteit" (ibidem).

De eiser had aldus laten gelden dat er een fundamenteel objectief onderscheid bestaat 
tussen de bruggepensioneerden, minstens deze in de categorie van 57 tot 60 jaar enerzijds, 
en de rustgepensioneerden vanaf de leeftijd van 60 jaar en dat "het vrijstellen van de 
(bruggepensioneerden) van de verplichte verblijfsvoorwaarde met het enkel motief dat zij 
werkloosheidsuitkeringen genieten ingevolge een afwijkend stelsel, (...) een discriminatie 
zou creëren tussen de bruggepensioneerden en de andere werklozen, in elk geval met de 
oudere werklozen" (ibidem).

Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan blijkt dat de vordering van de eiser 
ertoe strekt vanwege de verweerder, die in zijn beroepsconclusie stelde dat hij, geboren in 
1936, sedert 1 januari 1997 met pensioen is gegaan (besluiten verweerder van 10 decem-
ber 2004, p. 2), de terugbetaling te bekomen van sommen die hij ontving als bruggepensi-
oneerde in de periode vóór hij met pensioen ging en bijgevolg, per definitie, vóór hij de 
leeftijd van 60 jaar had bereikt.

Het bestreden arrest oordeelt evenwel dat de verblijfsvoorwaarde niet van toepassing is 
op de eiser omdat "de bewegingsvrijheid (van de bruggepensioneerden) op belangrijke 
wijze (wordt) beperkt in vergelijking tot de andere belanghebbenden tussen 60 en 65 jaar 
terwijl niet blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de stel-
sels van het conventioneel brugpension en van het rustpensioen dat de wetgever heeft wil-
len vrijwaren" (arrest, p. 6).

Door de verblijfsvoorwaarde van artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit niet van toe-
passing te verklaren op de eiser, daar waar hij tot een andere categorie behoort dan de 
rustgepensioneerden van de leeftijd van 60 tot 65 jaar waarmee het arrest de eiser verge-
lijkt, en door aldus situaties die wezenlijk van elkaar verschillen (bruggepensioneerden 
vóór de leeftijd van 60 jaar enerzijds, en rustgepensioneerden vanaf 60 jaar, anderzijds) en 
op redelijke en objectieve gronden berusten op dezelfde wijze te behandelen, zonder dat 
daarvoor een redelijke grond voorhanden is, schendt het bestreden arrest de artikelen 10, 
11 en 159 van de Grondwet en 66 van het Werkloosheidsbesluit.

Derde onderdeel
Bij artikel 69 van de Verordening (EEG) 1408/71 betreffende de toepassing van de so-

ciale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, 
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die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen staan de voorwaarden en beperkingen om-
schreven voor de handhaving van het recht op werkloosheidsuitkeringen voor werklozen 
die zich naar het grondgebied van een andere dan de bevoegde Lid-Staat begeven om al-
daar werk te zoeken.

Dit recht is evenwel onderworpen aan de naleving van strikte voorwaarden inzake (ter-
mijnen van) inschrijving als werkzoekende in de bevoegde staat (artikel 69,1. a), het land 
waarnaar hij zich begeeft (artikel 69, I. b) en duur van toekenning van het recht op uitke-
ring (artikel 69, I. c) en specifieke voorwaarden in geval van terugkeer (artikel 69, 2-4).

Vermits de Europese regelgever, anders dan inzake andere takken van de sociale zeker-
heid waarvoor het recht op uitkeringen onverkort gehandhaafd blijft in geval van verblijf 
op het territorium van een andere Lid-Staat, de handhaving van het recht op werkloos-
heidsuitkeringen voor werknemers die zich begeven naar het grondgebied van een andere 
Lid-Staat onderworpen heeft aan de naleving van deze specifieke voorwaarden, is er, in 
de gevallen waarin die voorwaarden niet vervuld zijn, geen recht op werkloosheidsuitke-
ringen wanneer men zich buiten het grondgebied van de bevoegde Lid-Staat bevindt.

Het bestreden arrest, door artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit niet van toepassing 
te verklaren en aldus aan de verweerder een onverkort recht op werkloosheidsuitkeringen 
toe te kennen, ongeacht of de voorwaarden van artikel 69 van de Verordening 1408/71 
zijn nageleefd of niet, schendt bijgevolg artikel 69 van de Verordening 1408/71 evenals 
artikel 66 van het Werkloosheidsbesluit.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Beoordeling
Tweede onderdeel
1. De grondwettelijke regels van de gelijkheid der Belgen voor de wet en van 

de niet-discriminatie sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen be-
paalde categorieën van personen wordt  ingesteld,  voor zover  voor dat  onder-
scheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat. Het bestaan van een 
dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met inachtneming van het 
doel en de gevolgen van de ter beoordeling staande maatregel. Het gelijkheidsbe-
ginsel is geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en 
het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat.

2. Krachtens artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 hou-
dende de werkloosheidsreglementering (hierna genoemd: het Werkloosheids-be-
sluit 1991) moet de werkloze om uitkeringen te kunnen genieten, wegens om-
standigheden onafhankelijk van zijn wil zonder arbeid en zonder loon zijn.

Krachtens artikel 45, eerste lid, van dit koninklijk besluit wordt voor de toe-
passing van artikel 44 als arbeid beschouwd:

1° de activiteit verricht voor zichzelf die ingeschakeld kan worden in het eco-
nomische ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone 
beheer van het eigen bezit;

2° de activiteit verricht voor een derde, waarvoor de werknemer enig loon of 
materieel voordeel ontvangt dat tot zijn levensonderhoud of dat van zijn gezin 
kan bijdragen.

Krachtens artikel 48, §1, eerste lid, van dit koninklijk besluit kan de werkloze 
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die op bijkomstige wijze een activiteit  uitoefent in de zin van artikel 45, (...), 
slechts genieten van uitkeringen op voorwaarde dat:

1° hij daarvan aangifte doet bij zijn uitkeringsaanvraag;
2° hij deze activiteit reeds uitoefende terwijl hij tewerkgesteld was als werkne-

mer, en dit ten minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan de uitke-
ringsaanvraag; 

3° hij deze activiteit voornamelijk verricht tussen 18 uur en 7 uur. Deze beper-
king geldt niet voor de zaterdagen en de zondagen;

4° het geen activiteit betreft:
a) in een beroep dat alleen na 18 uur wordt uitgeoefend;
b) in een beroep dat valt onder het hotelbedrijf, met inbegrip van de restaurants 

en de drankgelegenheden, of onder de vermaaksondernemingen, of het geen acti-
viteit betreft als leurder, reiziger, verzekeringsagent of -makelaar, tenzij de acti-
viteit van gering belang is;

c) die, krachtens de wet van 6 april 1960 betreffende de uitvoering van bouw-
werken, niet verricht mag worden.

Krachtens artikel 50, tweede lid, van dit koninklijk besluit, zoals van toepas-
sing voor de opheffing ervan bij koninklijk besluit van 27 april 2001, is artikel 
48 van toepassing op de werkloze die enigerlei hulp verleent aan de zelfstandige 
met wie hij samenwoont.

3. Krachtens de artikelen 2, §1, eerste lid, en 2bis, §1, eerste lid, van het ko-
ninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloos-
heidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen, zoals van toepassing 
voor de wijziging bij koninklijk besluit van 3 juni 2003, blijft de conventioneel 
bruggepensioneerde onderworpen aan de voormelde bepalingen van het  voor-
melde Werkloosheidsbesluit.

4. Krachtens artikel 64, §2, A, eerste lid, van het koninklijk besluit van 21 de-
cember 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, zoals van toepassing na de wijziging bij 
koninklijk besluit van 30 oktober 1992 en voor de wijziging bij koninklijk be-
sluit  van 14 november 2002, mag de pensioengerechtigde,  mits voorafgaande 
verklaring en onder de in deze paragraaf bepaalde voorwaarden:

1° een beroepsbezigheid uitoefenen die onder toepassing valt van de wetge-
ving op de arbeidsovereenkomsten, of van een soortgelijk wettelijk of reglemen-
tair statuut, voor zover het bruto beroepsinkomen per kalenderjaar 276.586 BEF 
(282.118 BEF voor 1996) niet overschrijdt;

2° een beroepsbezigheid als zelfstandige of als helper uitoefenen die de onder-
werping aan het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting 
van het sociaal statuut der zelfstandigen tot gevolg heeft, of die wordt uitgeoe-
fend in de hoedanigheid van echtgenoot-helper of van echtgenote-helpster, voor 
zover  het  beroepsinkomen  uit  deze  bezigheid  per  kalenderjaar  221.268  BEF 
(225.693 BEF voor 1996) niet overschrijdt.

5. Artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991, zoals van toepas-
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sing voor de wijziging bij koninklijk besluit van 6 februari 2003, bepaalt dat om 
uitkeringen te genieten, de werkloze zijn gewone verblijfplaats in België moet 
hebben en hij bovendien effectief in België moet verblijven. 

6. Deze toekenningsvoorwaarde van voormeld artikel 66, eerste lid, heeft tot 
doel de inspectiediensten van de eiser in staat te stellen om te controleren of de 
situatie van een persoon die heeft verklaard dat hij werkloos is, niet zodanig is 
gewijzigd dat dit gevolgen heeft voor de toegekende uitkering. De doeltreffend-
heid van het toezicht, dat onder meer bedoeld is om controle uit te oefenen op 
het eventuele bestaan van door de betrokken werkloze niet-aangegeven bronnen 
van inkomsten, berust in ruime mate hierop dat de controle onverwacht is en ter 
plaatse kan worden verricht, daar de bevoegde diensten moeten kunnen nagaan 
of de door de werkloze verstrekte gegevens overeenstemmen met de werkelijk-
heid.

De specificiteit van het toezicht inzake werkloosheidsuitkeringen rechtvaardigt 
de invoering van meer beperkende maatregelen dan bij de controle inzake andere 
uitkeringen zoals een rustpensioen. Minder beperkende maatregelen die voor de 
controle inzake andere uitkeringen volstaan, zoals de overlegging van documen-
ten of attesten, kunnen er toe leiden dat de controle niet meer onverwacht is en 
hierdoor minder doeltreffend. 

7. Het bestreden arrest oordeelt dat de conventioneel bruggepensioneerden zijn 
vrijgesteld van alle vereisten die hun principiële aanwezigheid in België zouden 
kunnen rechtvaardigen, zodat niet blijkt waarom zij, in tegenstelling tot zij die 
een rustpensioen genieten, onderworpen blijven aan de voorwaarde dat zij hun 
gewone verblijfplaats in België moeten hebben en er bovendien effectief moeten 
verblijven. Het oordeelt dat de bewegingsvrijheid van de conventioneel brugge-
pensioneerden hierdoor op belangrijke wijze wordt beperkt in vergelijking tot de 
rechthebbenden tussen 60 en 65 jaar die een rustpensioen genieten, terwijl niet 
blijkt dat dit nodig zou zijn voor het naast elkaar in stand houden van de stelsels 
van het conventioneel brugpensioen en van het rustpensioen.

8. Door op die gronden, wegens schending van het beginsel van gelijke behan-
deling en niet-discriminatie, de toepassing terzijde te schuiven van de verblijfs-
voorwaarde, die verantwoord wordt door de noodzaak een doeltreffend toezicht 
te kunnen uitoefenen op de naleving van de voorwaarden bepaald in de artikelen 
44 tot 50 van het Werkloosheidsbesluit 1991 waaraan de bruggepensioneerden 
onderworpen blijven, schendt het bestreden arrest de artikelen 10, 11 en 159 van 
de Grondwet en artikel 66, eerste lid, van het Werkloosheidsbesluit 1991.

Het onderdeel is gegrond.
Kosten
9.  Overeenkomstig artikel  1017,  tweede lid,  van het  Gerechtelijk  Wetboek 

dient de eiser te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ver-
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nietigde arrest.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Gent.

25 juni 2007 – 3° Kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve. advocaat-generaal – Advo-
caat: mr. Simont.

Nr. 353

2° KAMER - 26 juni 2007

VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING - 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING - ONDERTEKENING - HANDTEKENING VAN DE 
VOORZITTER - ONTBREKEN VAN HANDTEKENING - NIETIGHEID VAN HET PROCES-VERBAAL VAN DE 
TERECHTZITTING - VASTSTELLING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTSPLEGING IN DE 
BESTREDEN BESLISSING - GEVOLG

Het  feit  dat  het  proces-verbaal  van de terechtzitting  waarop  de appelrechters  de  zaak 
hebben onderzocht, niet is ondertekend door de voorzitter en derhalve nietig is, kan niet  
leiden tot  de nietigheid van het bestreden arrest,  wanneer het in acht nemen van de  
vormen  van  de  rechtspleging,  vermeld  in  dat  proces-verbaal  van  de  terechtzitting 
eveneens blijkt uit het bestreden arrest zelf1. (Artt. 155, 189 en 190ter, Sv.; Art. 10, Wet 1 
mei 1849)

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.0233.N)

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

correctionele kamer, van 16 januari 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Huybrechts heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het hof van beroep heeft de zaak behandeld op de rechtszitting van 12 de-

cember 2006 en heeft op 16 januari 2007 in openbare rechtszitting het bestreden 
arrest uitgesproken. 

2. Het proces-verbaal van 12 december 2006 vermeldt dat in openbare rechts-
zitting, waar aanwezig waren R. P., voorzitter, J.L. L. en P. G., raadsheren, L. D., 

1 Cass., 11 maart 1998, AR P.97.1497.F, nr 136; 9 okt. 2001, AR P.00.0104.N, nr 536; 24 okt. 2001, 
AR P.01.0993.F, nr 569.
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advocaat-generaal en F. H., griffier, de beklaagden zijn verschenen, hun raadslie-
den hebben gepleit, het openbaar ministerie heeft gevorderd en de zaak in beraad 
werd genomen. Dit proces-verbaal werd enkel ondertekend door de griffier, niet 
door de voorzitter. 

Het middel voert daarom de nietigheid aan van het bestreden arrest wegens 
schending van de artikelen 155 en 190ter Wetboek van Strafvordering.

3. Het in acht nemen van de vormen van de rechtspleging vermeld in het pro-
ces-verbaal van de rechtszitting van 12 december 2006, blijkt eveneens uit het 
bestreden arrest zelf. 

Het middel, ook al is het gegrond, kan niet tot cassatie leiden en is dus niet 
ontvankelijk.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
4. Behoudens de ondertekening van het proces-verbaal van de rechtszitting van 

12 december 2006, zijn de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschre-
ven rechtsvormen in acht genomen en is de beslissing overeenkomstig de wet ge-
wezen.

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

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. De Baets en R. Verstraeten, Brussel.

Nr. 354

2° KAMER - 26 juni 2007

1º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 21 - ARTIKEL 21.1, EERSTE LID - 
NOODKOPPELING OF HULPKOPPELING - VERBOD OM OP AUTOSNELWEGEN TE RIJDEN - 
VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER VAN HET SLEPEND VOERTUIG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 21 - ARTIKEL 21.5 - NOODKOPPELING OF 
HULPKOPPELING - VERPLICHTING OM DE AUTOSNELWEG TE VERLATEN BIJ DE EERSTE AFRIT - 
VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER VAN HET SLEPEND VOERTUIG

3º WEGVERKEER — WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 — 
REGLEMENTSBEPALINGEN — ARTIKEL 49 - ARTIKEL 49.5 - NOODKOPPELING OF 
HULPKOPPELING - MAXIMUMSNELHEID VAN 25 KILOMETER PER UUR - VERPLICHTING VOOR DE 
BESTUURDER VAN HET SLEPEND VOERTUIG

1º,  2°  en  3°  Uit  de  artikelen  49.5,  21.1,  eerste  lid,  tweede  streepje,  en  21.5,  
Wegverkeersreglement  volgt  dat,  bij  noodkoppeling  of  hulpkoppeling,  de  verplichting  
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maximum slechts 25 kilometer per uur te rijden en het verbod om op autosnelwegen te 
rijden en de daaruit voortvloeiende verplichting om de autosnelweg te verlaten bij  de  
eerste afrit, enkel geldt voor de bestuurder die het andere voertuig sleept. 

(TRANSPORT DHONDT nv T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0256.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Dendermonde van 25 september 2006.
De eiseressen Transport Dhondt en Dematra voeren in een memorie die aan dit 

arrest is gehecht, twee middelen aan. 
De eiseres Winterthur doet zonder berusting gedeeltelijk afstand van haar cas-

satieberoep. Zij voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan. 

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel van de eiseres Winterthur
Eerste onderdeel
9. Artikel 49.5 Wegverkeerreglement bepaalt:
"Noodkoppelingen of  hulpkoppelingen alleen die voorzien zijn  in  het  tech-

nisch reglement van de auto's mogen slechts gebruikt worden door de bestuur-
ders van auto's, alleen in geval van overmacht en uitsluitend om, met een snel-
heid van maximum 25 km per uur, tot op de plaats van herstelling te brengen:

-  een  aanhangwagen waarvan de  hoofdkoppeling  of  bevestiging ervan  niet 
meer de vereiste veiligheid biedt;

- een auto of een vierwieler met motor die zich niet meer op eigen kracht kun-
nen verplaatsen of die niet alle veiligheidswaarborgen bieden.

Voor de toepassing van deze bepaling worden de speciale uitrustingen waar-
mede sommige voertuigen met het oog op het wegslepen zijn voorzien, niet als 
noodkoppelingen beschouwd".

10. Overeenkomstig artikel 21.1, eerste lid, tweede streepje, Wegverkeerregle-
ment is de toegang tot de autosnelweg verboden aan de bestuurders van voertui-
gen die overeenkomstig de bepalingen van artikel  49.5 Wegverkeerreglement 
met een noodkoppeling of met een hulpkoppeling een ander voertuig slepen. 

11. Uit die bepalingen volgt dat, anders waarvan het onderdeel uitgaat, de ver-
plichting maximum slechts 25 kilometer per uur te rijden en het verbod om op de 
autosnelwegen te rijden en de daaruit voortvloeiende verplichting om de auto-
snelweg te verlaten bij de eerste afrit, enkel geldt voor de bestuurder die het an-
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dere voertuig sleept. 
Het onderdeel faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verleent de eiseres Winterthur akte van de haar hiervoor bepaalde afstand van 

haar cassatieberoep. 
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten van hun cassatieberoepen.

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. D. Cool, Veurne en De Bruyn.

Nr. 355

2° KAMER - 26 juni 2007

BEWIJS — STRAFZAKEN — VERMOEDENS - ARTIKELEN 1349 EN 1353, B.W. - 
TOEPASSELIJKHEID

De artikelen 1349 en 1353 Burgerlijk Wetboek zijn niet toepasselijk in strafzaken1.

(FORTIS INSURANCE BELGIUM nv T. T. e.a.)

(A.R. P.07.0295.N)

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. advocaat-generaal – Advocaat: mr. 
De Bruyn.

Nr. 356

2° KAMER - 26 juni 2007

1º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALLERLEI - ZAAK AANHANGIG 
VOOR HET HOF - INCIDENTELE AANGIFTE VAN EEN MISDAAD GEPLEEGD DOOR EEN LID VAN EEN HOF 
VAN BEROEP IN DE UITOEFENING VAN ZIJN AMBT - AANGIFTE GESTEUND OP FEITELIJKE ELEMENTEN 
DIE NIET AANNEMELIJK WORDEN GEMAAKT - GEVOLG

2º BETICHTING VAN VALSHEID - STRAFZAKEN - CASSATIEGEDING - VALSHEIDSVORDERING 
INGESTELD NAAR AANLEIDING VAN EEN CASSATIEBEROEP - VERZOEKSCHRIFT - ONTVANKELIJKHEID - 
VOORWAARDEN

1 Cass., 15 dec. 1999, AR P.99.1042.F, nr 680; 25 okt. 2000, AR P.00.1260.F, nr 575; 25 mei 2004, 
AR P.04.0189.N, nr 281. 
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1º Het Hof verwerpt de aangifte van een misdaad, gepleegd door een lid van een hof van  
beroep in de uitoefening van zijn ambt, incidenteel gedaan door de benadeelde eiser in  
een zaak die voor het Hof aanhangig is, wanneer de eiser de feitelijke elementen die hij  
aanvoert niet aannemelijk maakt1. (Art. 486, tweede lid, Sv.)

2º  In  de  regel  is  een  verzoekschrift  dat  een  naar  aanleiding  van  een  cassatieberoep  
ingestelde valsheidsvordering bevat ontvankelijk en is de valsheidsvordering toegelaten, 
wanneer de tijdens het cassatiegeding van valsheid betichte stukken niet van valsheid  
konden worden beticht voor de feitenrechter, wanneer het verzoekschrift betrekking heeft  
op  een  wezenlijke  vereiste  voor  de  regelmatigheid  van  de  bestreden  beslissing  en 
wanneer  het  in  het  verzoekschrift  gestelde  feit  waarschijnlijk  genoeg  is  om  de 
bewijskracht van een authentieke akte aan te tasten2. 

(V. T. SPANBETON HOLLEVOET CHARLES nv e.a.)

ARREST

(A.R. P.07.0387.N)

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Verslagge-
ver: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger. Advocaat-gene-
raal.

Nr. 357

2° KAMER - 26 juni 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - WEGVERKEER - PROCES-VERBAAL 
- BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS - MIDDELEN - GEVOLG

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - PROCES-VERBAAL - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS - MIDDELEN - 
GEVOLG

1º en 2°  Het tegenbewijs van de vaststellingen van overtreding door processen-verbaal die  
bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen, kan geleverd worden door 
alle  middelen van recht,  daarin begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek 
gedaan  ingevolge  een  door  de  beklaagde  neergelegde  klacht;  uit  de  enkele 
omstandigheid dat dergelijke klacht door het openbaar ministerie is geseponeerd, kan 
niet afgeleid worden dat de feiten die er het voorwerp van uitmaken niet bewezen zijn en 
dat de beklaagde faalt in het tegenbewijs welke die klacht diende te leveren.  (Art. 62, 
eerste lid, Wegverkeerswet)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.0353.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Zie Cass., 20 jan. 1919, Pas., 1919, I, 57; 5 maart 2002, AR P.01.1431.N, nr 158; VERSTRAETEN, R., 
"Voorrecht van rechtsmacht", Strafrecht voor Rechtspractici - IV, p. 142.
2 Cass., 1 dec. 1993, AR P.93.1416.F en P.93.1546.F, nr 497; 9 sept. 1997, AR P.97.1155.N en 
P.97.1201.N, nr 342; 21 mei 2002, AR P.01.1016.N, nr 311. 
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Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-
onele Rechtbank te Brussel van 2 februari 2007.

De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. Het middel voert de schending aan van artikel 62 Wegverkeerswet en het al-

gemeen beginsel van bewijs in strafzaken. Het stelt dat de appelrechters hun be-
slissing niet naar recht verantwoorden door slechts te verwijzen naar eisers zon-
der gevolg geklasseerde klacht en de door hem geleverde tegenbewijzen niet te 
onderzoeken. 

2. Krachtens artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet stellen de overheidsperso-
nen die door de Koning worden aangewezen om toezicht te houden op de nale-
ving van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, de overtredingen vast door pro-
cessen-verbaal die bewijskracht hebben zolang het tegendeel niet is bewezen.

3. Dit tegenbewijs kan geleverd worden door alle middelen van recht, daarin 
begrepen de gegevens geleverd door een onderzoek gedaan ingevolge een door 
de beklaagde neergelegde klacht. 

Uit de enkele omstandigheid dat dergelijke klacht door het openbaar ministerie 
is geseponeerd, kan niet afgeleid worden dat de feiten die er het voorwerp van 
uitmaken, niet bewezen zijn en dat de beklaagde faalt in het tegenbewijs welke 
die klacht diende te leveren. 

4. De appelrechters oordelen dat de eiser faalt in zijn tegenbewijs daar zijn 
klacht tegen de verbalisant wegens valsheid in geschrifte zonder gevolg werd ge-
klassseerd.  Verder  oordelen  zij  dat  het  aangevochten  proces-verbaal  hierdoor 
zijn bijzondere bewijskracht behoudt zodat zij de grieven en de stukken van de 
eiser niet verder dienen te onderzoeken. Aldus is de beslissing niet naar recht 
verantwoord. 

Het middel is gegrond. 
Tweede middel
5. Het middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, behoeft geen 

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

nietigde vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Leuven, zitting houdende 

in hoger beroep.

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Timperman. Advocaat-generaal –  Advocaten: 
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mrs. J. Nolmans, Brussel en L. Cornelis, Brussel.

Nr. 358

2° KAMER - 26 juni 2007

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - 
WEGVERKEER - PROCES-VERBAAL - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS

2º WEGVERKEER — WEGVERKEERSWET — WETSBEPALINGEN — 
ARTIKEL 62 - PROCES-VERBAAL - BIJZONDERE BEWIJSWAARDE - TEGENBEWIJS

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRENZEN - OPGEGEVEN WETTELIJKE BEPALINGEN

1º  en  2°  De  rechters  die  artikel  62,  eerste  lid,  Wegverkeerswet  toepasselijk  achten,  
veroordelen de beklaagde wettig op grond van de vaststellingen van het proces-verbaal  
waarvan, naar hun onaantastbare vaststelling, de beklaagde het tegenbewijs niet levert.  
(Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet)

3º en 4° Het Hof is niet gehouden aan het Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te stellen  
over wetsbepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen 
kunnen opleveren1. (Art. 26, Bijzondere Wet Arbitragehof)

(L.)

ARREST

(A.R. P.07.0402.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Leuven van 1 maart 2007.
De eiser voert in een verzoekschrift en in vier memories die aan dit arrest zijn 

gehecht, grieven aan. Als antwoord op de conclusie van het openbaar ministerie 
legt de eiser een noot neer. 

Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. VOORAFGAANDE RECHTSPLEGING 
De eiser  stond voor de  Correctionele Rechtbank te  Leuven terecht  wegens 

twee door de wet als zware overtredingen aangewezen en bestrafte verkeersin-
breuken, namelijk A. geen onmiddellijk gevolg te hebben gegeven aan de beve-
len van een bevoegd persoon, en B. een witte doorlopende streep die een rij-
strook aanduidt, te hebben overschreden.

1 Zie: Cass., 31 mei 2000, AR P.00.0339.F, nr 336; Cass., 19 maart 2002, AR P.00.1603.N, nr 189;  
Cass., 30 okt. 2002, AR P.02.0748.N, nr 573.
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De eiser voerde bij de rechters verweer tegen de bijzondere bewijswaarde die 
artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet, verleent aan het proces-verbaal van vast-
stelling door daartoe bevoegde overheidspersonen zolang het tegendeel niet is 
bewezen. Hij betwistte de tegen hem gedane vaststellingen en verzocht de recht-
bank het Grondwetttelijk Hof prejudiciële vragen te stellen. 

De correctionele rechtbank wees de opgeworpen vragen af met de redenge-
ving: "De bemerkingen en de talrijke prejudiciële vragen van de [eiser] zijn hele-
maal niet relevant, laat staan nodig om deze eenvoudige politiezaak te beoorde-
len".

De correctionele rechtbank overwoog vervolgens: "Op grond van artikel 62, 
eerste lid, hebben de vaststellingen van de verbalisanten bewijskracht zolang het 
tegendeel niet bewezen is". De rechtbank stelde daarop vast dat de eiser in dit te-
genbewijs niet is geslaagd.

De correctionele rechtbank veroordeelde de eiser tot een geldboete van 30 euro 
met een vervangend rijverbod van 8 dagen en tot betaling van een bijdrage van 
137,50 euro en de kosten, hierin begrepen een vergoeding van 25 euro.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Ontvankelijkheid van de vierde memorie
1. De vierde memorie is neergelegd op 30 mei 2007, dit is buiten de termijn 

van twee maanden bepaald bij artikel 420bis, tweede lid, Wetboek van Strafvor-
dering. De zaak is immers op 29 maart 2007 ingeschreven op de algemene rol 
van het Hof.

De memorie is niet ontvankelijk.
Middelen
2. Overeenkomstig artikel 26, §2, laatste lid, Bijzondere Wet Grondwettelijk 

Hof waren de rechters die zeggen dat ze de opgeworpen prejudiciële vragen niet 
onontbeerlijk achten om uitspraak te doen, niet verplicht deze te stellen.

3. Daar de rechters artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet terzake toepasselijk 
achten, veroordelen zij wettig de eiser op grond van de vaststellingen van het 
proces-verbaal waarvan, naar hun onaantastbare vaststelling, de eiser het tegen-
bewijs niet levert. 

4. Naar de vaststelling van het Hof is het bestreden vonnis naar het voorschrift 
van artikel 149 Grondwet met redenen omkleed en op grond van de redenen die 
het vermeldt, naar recht verantwoord.

Geen van de middelen kan tot cassatie leiden.
5.  De eiser verzoekt het Hof het  Grondwettelijk Hof prejudiciële vragen te 

stellen.
6. Wat het artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet betreft, heeft het Grondwette-

lijk Hof de opgeworpen vraag reeds beantwoord met zijn arrest nr. 48/97 14 juli 
1997.  Daar het  Grondwettelijk  Hof daarover  reeds  uitspraak heeft  gedaan,  is 
overeenkomstig artikel 26, §2, tweede lid, 2°, Bijzondere Wet Grondwettelijk 
Hof, het Hof niet gehouden deze vraag nogmaals te stellen. 
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7. Anderzijds is het Hof niet gehouden prejudiciële vragen te stellen over wets-
bepalingen die niet in het geding zijn en derhalve geen ontvankelijke middelen 
kunnen opleveren.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
8. De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen 

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

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelingsvoorzit-
ter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman. advocaat-generaal.

Nr. 359

2° KAMER - 26 juni 2007

1º GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – DOPING – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – DISCIPLINAIRE 
BESTRAFFING – GEVOLG 

2° SPORT – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – DISCIPLINAIRE BESTRAFFING – GEVOLG 

3º GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN) – DRUGWET – DOPINGDECREET  – TOEPASSINGSGEBIED 

4°º SPORT – DOPINGDECREET – DRUGWET - TOEPASSINGSGEBIED

5º ARBITRAGEHOF – PREJUDICIELE VRAAG – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – 
DOPINGPRAKTIJK – STRAFSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN 
SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR 
DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN 
BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

6° PREJUDICIEEL GESCHIL – GRONDWETTELIJK HOF – PREJUDICIËLE VRAAG – 
DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE 
BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE 
FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

7° GENEESKUNDE – GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN 
INBEGREPEN)  – DOPINGDECREET – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – 
STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – 
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET 
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 



1464 HOF VAN CASSATIE 26.6.07 - Nr. 360 

8° SPORT – DOPINGDECREET  – SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE 
BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE 
FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN 

9° MISDRIJF – RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING  – VERSCHONING – 
DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK – STRAFUITSLUITENDE 
VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – TOEPASSING VAN DE 
BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET STRAFBAAR GESTELDE 
FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE STAAT, DE 
GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

 10° STRAF – VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN 
VERSCHONINGSGRONDEN – DOPINGDECREET - SPORTBEOEFENAAR – DOPINGPRAKTIJK 
– STRAFUITSLUITENDE VERSCHONINGSGROND – DRUGWET – BEZIT VAN VERBODEN SUBSTANTIES – 
TOEPASSING VAN DE BIJ DECREET BEPAALDE VERSCHONINGSGROND OP HET DOOR DE DRUGWET 
STRAFBAAR GESTELDE FEIT – BESTAANBAARHEID MET DE ONDERSCHEIDEN BEVOEGDHEDEN VAN DE 
STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN

1°  en  2°  Wanneer  een  sportbeoefenaar,  dit  is  een  persoon  die  zich  voorbereidt  of  
deelneemt  aan  een  sportmanifestatie,  zich  schuldig  maakt  aan  dopingpraktijken  of 
daarmee gelijkgestelde praktijk,  en kan hij  voor die  feiten  niet  strafrechtelijk  vervolgd  
worden, maar enkel disciplinair worden gestraft (Artt. 2, 3° en 6°, 21, §2, 2°, 43, 3° en 44, 
eerste lid, Decr. Vl. R. 27 maart 1991) 

3° en 4° De Drugwet en het Dopingdecreet hebben elk een verschillend toepassingsgebied: 
de Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, het vervoer, de  
invoer,  de  uitvoeir,  het  bezit,  de  verkoop,  het  te  koop  stellen,  het  afleveren  en  het  
aanschaffen van giftstoffen,  slaapmiddelen,  verdovende stoffen,  ontsmettingsmiddelen 
en antiseptica, anderdeels de uitoefening van de geneeskunde met betrekking tot  die  
stoffen, terwijl het Dopingdecreet enkel het persoonlijk belang van de sportbeoefenaars  
betreft, namelijk de bescherming van hun fysieke en psychische welzijn in het kader van 
de sportbeoefening, dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan 
een sportmanifestatie. 

5°, 6°, 7°, 8°, 9° en 10° Wanneer voor het Hof de vraag rijst of artikel 44 van het decreet  
van 27 maart 1991 inzake medische verantwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in  
die zin dat door dat artikel een strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreërd die 
niet enkel geldt met betrekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43  
Dopingdecreet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft het louter bezit van verboden 
substanties,  strafbaar  gesteld  door  de  Drugwet,  de  regels  die  door  of  krachtens  de  
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten schendt, in zoverre de toepassing ervan de  
residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang brengt, stelt het Hof een 
prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Artt.26, §2, Bijzondere Wet Gw. H., 1 en 2,  
2° Drugwet, 1, §§1 en 2, en 8 K.B. 12 april 1974, 11, §1 en 28/ K.B. 31 dec. 1930, 3, §1  
en 45 K.B. 22 jan. 1998, 43 en 44, eerste lid, Decr. Vl. R. 27 maart 1991) 

(PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. V.)

ARREST

(A.R. P.07.0521.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF 
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest op verwijzing van 14 maart 2007 
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van het Hof van Beroep te Brussel.
De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-

maakt, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
(...)
Tweede middel 
2. Het middel voert aan dat het arrest de strafuitsluitende verschoningsgrond 

bepaald in artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verant-
woorde sportbeoefening (hierna Dopingdecreet) ten onrechte toepast op misdrij-
ven die door andere wettelijke bepalingen dan dit decreet strafbaar gesteld zijn, 
meer bepaald door de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsmiddelen en an-
tiseptica (hierna Drugwet).  Het stelt  dat  die  laatste  wet een eigen stelsel  van 
strafuitsluitende verschoningsgronden invoert en dat de strafuitsluitende verscho-
ningsgrond bepaald door artikel 44 Dopingdecreet enkel geldt voor de in artikel 
43 Dopingdecreet strafbaar gestelde feiten.

3. Overeenkomstig artikel 2, 3°, Dopingdecreet, is de sportbeoefenaar “elke 
persoon die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie”.

Artikel 43, 3° Dopingdecreet stelt strafbaar “hij die zich schuldig maakt aan 
een dopingpraktijk, zoals omschreven in artikel 2, 6°, a), b), c) of d), of aan een 
daarmee gelijkgestelde praktijk zoals omschreven in artikel 21, §2, 1°, 2° of 3°”.

Artikel 2, 6°, Dopingdecreet bepaalt welke de bij artikel 43 strafbare doping-
praktijken zijn.

Artikel 21, §2, 2°, Dopingdecreet, zoals het van toepassing was op het ogen-
blik van het aan de verweerder ten laste gelegde feiten, bepaalt dat met doping-
praktijk gelijkgesteld wordt “het in bezit hebben tijdens of bij de voorbereiding 
van een sportmanifestatie van substanties als bedoeld in artikel 2, 6°, van het de-
creet”.

Artikel 44, eerste lid, Dopingdecreet bepaalt: “Wanneer de in artikel 43 straf-
bare  feiten  gepleegd  worden  door  sportbeoefenaars  ter  gelegenheid  van  hun 
voorbereiding op of hun deelname aan een sportmanifestatie,  geven ze alleen 
aanleiding tot disciplinaire maatregelen”.

4. Uit die bepalingen volgt dat wanneer een sportbeoefenaar, dit is een persoon 
die zich voorbereidt op of deelneemt aan een sportmanifestatie, zich schuldig 
maakt aan dopingpraktijken of daarmee gelijkgestelde praktijken, hij voor die 
feiten niet strafrechtelijk kan vervolgd worden, maar enkel disciplinair kan wor-
den gestraft.

5. Hieruit volgt eveneens dat wanneer de dopingpraktijk van “het in bezit heb-
ben tijdens of bij de voorbereiding van een sportmanifestatie van substanties en 
middelen als bedoeld in artikel 2, 6°, van het decreet” bepaald in artikel 21, §2, 
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2°, Dopingdecreet, gepleegd door een sportbeoefenaar ter gelegenheid van zijn 
voorbereiding op of zijn deelname aan een sportmanifestatie, eveneens kan ge-
kwalificeerd worden als bezit van verboden substanties als bedoeld in de Drug-
wet, zij het voorwerp uitmaakt van de strafuitsluitende verschoningsgrond be-
paald in artikel 44 Dopingdecreet en niet meer strafrechtelijk kan vervolgd wor-
den wegens inbreuk op de vermelde wet. Er, wat de vermelde dopingpraktijk be-
treft, anders over oordelen zou artikel 44 Dopingdecreet iedere draagwijdte ont-
nemen. Het feit dat de Drugwet waaronder die dopingpraktijk eveneens kan val-
len, geniet van een eigen stelsel van verschoningsgronden, doet daaraan geen af-
breuk.

6. De eiser verzoekt de volgende prejudiciële vragen te stellen aan het Grond-
wettelijk Hof:

- “Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-
antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel zou gelden 
met betrekking tot feiten die alleen (maar) strafbaar zijn op grond van artikel 43 
Dopingdecreet, (maar) dat deze ook geldt voor wat betreft mogelijke bestraffin-
gen op grond van (kwalificaties van) andere toepasselijke strafwetten (zoals de 
Drugwet) waaronder de feiten vallen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, op 
zichzelf beschouwd alsook in samenhang gelezen met artikel 14 juncto 6 EVRM 
en 26 IVBPR, doordat een verschil in behandeling in het leven wordt geroepen 
tussen twee categorieën van rechtsonderhorigen die in een vergelijkbare situatie 
verkeren, met name, enerzijds, de categorie rechtsonderhorigen sportbeoefenaars 
die vervolgd worden voor feiten gepleegd ter gelegenheid van de voorbereiding 
of de deelname aan een sportmanifestatie en die een strafuitsluitende verscho-
ningsgrond genieten voor wat betreft die feiten ongeacht de kwalificatie en wet-
telijke basis die daaraan wordt gegeven en, anderzijds, de categorie van rechtson-
derhorigen sportbeoefenaars die vervolgd worden voor feiten gepleegd niet ter 
gelegenheid van de voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifestatie 
en die aldus geen strafuitsluitende verschoningsgrond genieten voor wat betreft 
die feiten ongeacht de kwalificatie en wettelijke basis die daaraan wordt gege-
ven, zonder dat er voor dit verschil in behandeling een redelijke verantwoording 
bestaat”;

- “Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-
antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel zou gelden 
met betrekking tot feiten die alleen (maar) strafbaar zijn op grond van artikel 43 
Dopingdecreet, (maar) dat deze ook geldt voor wat betreft mogelijke bestraffin-
gen op grond van (kwalificaties van) andere toepasselijke strafwetten (zoals de 
Drugwet) waaronder de feiten vallen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, op 
zichzelf beschouwd alsook in samenhang gelezen met artikel 14 juncto 6 EVRM 
en 26 IVBPR, doordat een verschil in behandeling in het leven wordt geroepen 
tussen twee categorieën van rechtsonderhorigen die in een vergelijkbare situatie 
verkeren, met name, enerzijds, de categorie rechtsonderhorigen sportbeoefenaars 
die vervolgd worden voor feiten gepleegd ter gelegenheid van de voorbereiding 
op of de deelname aan een sportmanifestatie en die een strafuitsluitende verscho-
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ningsgrond genieten voor wat betreft die feiten ongeacht de kwalificatie en wet-
telijke basis die daaraan wordt gegeven en, anderzijds, de categorie van rechtson-
derhorigen niet-sportbeoefenaars die vervolgd worden voor feiten gepleegd niet 
ter gelegenheid van de voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifesta-
tie en die aldus geen strafuitsluitende verschoningsgrond genieten voor wat be-
treft die feiten ongeacht de kwalificatie en wettelijke basis die daaraan wordt ge-
geven, zonder dat er voor dit verschil in behandeling een redelijke verantwoor-
ding bestaat”.

7. De eerste prejudiciële vraag betreft het verschil in behandeling tussen, ener-
zijds, de sportbeoefenaar die vervolgd wordt voor feiten gepleegd ter gelegen-
heid van de voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifestatie, ander-
zijds,  de  sportbeoefenaar  die  vervolgd  wordt  voor  feiten  gepleegd  buiten  de 
voorbereiding op of de deelname aan een sportmanifestatie. 

De vraag heeft betrekking op personen die, alhoewel zij dezelfde hoedanigheid 
hebben, zich niettemin bevinden in verschillende juridische toestanden en daar-
om anders worden behandeld.

De vraag hoeft derhalve niet te worden gesteld.
8. De tweede prejudiciële vraag betreft geen onderscheid tussen personen of 

categorieën van personen die in een zelfde juridische toestand verkeren, maar 
wel een onderscheid tussen sportbeoefenaars en niet-sportbeoefenaars, dit is tus-
sen personen die zich bij het plegen van de feiten in verschillende juridische toe-
standen bevinden en daarom anders worden behandeld.

De vraag hoeft niet te worden gesteld.
9. Het middel voert eveneens aan dat de toepassing van de strafuitsluitende 

verschoningsgrond bepaald in artikel 44 Dopingdecreet zoals hierboven uitge-
legd, de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling tussen de Federale Staat, de Ge-
meenschappen en de Gewesten miskent.

Het middel houdt wezenlijk in dat eens een dopingpraktijk strafbaar gesteld 
door  artikel  43 Dopingdecreet  eveneens gekwalificeerd wordt  als  overtreding 
van de Drugwet, die wet van toepassing is.

10. De Drugwet regelt in het belang van de openbare gezondheid, eensdeels, 
het vervoer, de invoer, de uitvoer, het bezit, de verkoop, het te koop stellen, het 
afleveren en het aanschaffen van giftstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, 
ontsmettingsmiddelen en antiseptica, anderdeels de uitoefening van de genees-
kunde met betrekking tot die stoffen.

11. Art. 2, 5°, Dopingdecreet bepaalt de medisch verantwoorde sportbeoefe-
ning als “het  geheel van preventieve en curatieve maatregelen, bepalingen en 
aanbevelingen die de sportverenigingen en sportbeoefenaars in acht dienen te ne-
men met het oog op het fysiek en psychisch welzijn van de sportbeoefenaars”. 

12. Het Dopingdecreet beoogt aldus enkel de bescherming van het fysieke en 
psychische welzijn van de sportbeoefenaars in het kader van de sportbeoefening, 
dit is ter gelegenheid van de voorbereiding op of hun deelname aan een sportma-
nifestatie. Dit betreft niet de openbare gezondheid maar enkel het persoonlijk be-
lang van de sportbeoefenaars.
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De Drugwet en het Dopingdecreet hebben bijgevolg elk een verschillend toe-
passingsgebied.

13. De vraag is derhalve of de decreetgever zijn bevoegdheid heeft overschre-
den doordat het toepassingsgebied van artikel 44 Dopingdecreet het toepassings-
gebied van de Drugwet wat betreft de strafbaarheid van het bezit van in die wet 
bedoelde verboden substanties, uitsluit.

14. Desbetreffende verzoekt de eiser de volgende prejudiciële vraag aan het 
Grondwettelijk Hof te stellen.

“Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-
antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel zou gelden 
met betrekking tot feiten die alleen (maar) strafbaar zijn op grond van artikel 43 
Dopingdecreet, (maar) dat deze ook geldt voor wat betreft mogelijke bestraffin-
gen op grond van (kwalificaties van) andere toepasselijke strafwetten (zoals de 
Drugwet) waaronder de feiten vallen, de regels die door of krachtens de Grond-
wet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden van 
de Staat,  de Gemeenschappen en de Gewesten, inbegrepen de regels  voorge-
schreven door artikel 1, I, 2, van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 , in zo-
verre de toepassing ervan de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in 
het gedrang brengt wat tot een ongefundeerde ongelijke behandeling kan leiden 
tussen een gewone rechtsonderhorige en een sportbeoefenaar [binnen de Vlaam-
se gemeenschap] inzake de toepassing en handhaving van de federale Drugwet 
en haar uitvoeringsbesluiten”.

Er is aanleiding de hierna heromschreven prejudiciële vraag te stellen.
Dictum
Het Hof,
Houdt elke verdere beslissing aan tot het Grondwettelijk Hof uitspraak zal ge-

daan hebben over de volgende vraag:
“Schendt artikel 44 van het decreet van 27 maart 1991 inzake medische ver-

antwoorde sportbeoefening, geïnterpreteerd in die zin dat door dat artikel een 
strafuitsluitende verschoningsgrond wordt gecreëerd die niet enkel geldt met be-
trekking tot feiten die alleen strafbaar zijn op grond van artikel 43 Dopingde-
creet, maar dat deze ook geldt voor wat betreft louter het bezit van verboden sub-
stanties, strafbaar gesteld door de Drugwet, de regels die door of krachtens de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheden 
van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, in zoverre de toepassing er-
van de residuaire bevoegdheid van de federale wetgever in het gedrang brengt”.

Houdt de kosten aan.

26 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter:  de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman. Advocaat-generaal.
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Nr. 360

2° KAMER - 12 juni 2007

1º VOORRECHT VAN RECHTSMACHT - MISDAAD GEPLEEGD BIJ UITOEFENING VAN HET 
AMBT, TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN BEROEP OF EEN ARBEIDSHOF - 
BEVOEGDHEID - HOF VAN CASSATIE - TWEEDE KAMER

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — KAMERS. VERENIGDE 
KAMERS. VOLTALLIGE ZITTING. ALGEMENE VERGADERING - KAMERS - 
MISDAAD GEPLEEGD BIJ UITOEFENING VAN HET AMBT, TEN LASTE VAN EEN MAGISTRAAT VAN EEN 
HOF VAN BEROEP OF EEN ARBEIDSHOF - BEVOEGDHEID - HOF VAN CASSATIE - TWEEDE KAMER

3º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTE - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - BEGRIP - TENDENTIEUS 
KARAKTER VAN EEN VERHOOR - PROCES-VERBAAL MET TRANSCRIPTIE VAN DE ANTWOORDEN

4º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - BEGRIP - OFFICIER VAN 
GERECHTELIJKE POLITIE EN ONDERZOEKSRECHTER - ALS VALS AANGEMERKT STUK - NIET VALS STUK 
- GEVOLG

5º VALS GETUIGENIS - VERLEIDING VAN EEN GETUIGE - BEGRIP

6º HELING - HELING VAN EEN GESTOLEN VOORWERP - BESTANDDELEN - BEDRIEGLIJK OPZET - 
BEGRIP

7º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - BEGRIP - BESTANDDELEN

8º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - VALS PROCES-VERBAAL - 
BEGRIP

9º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - VALSHEID IN GESCHRIFTEN - 
VALSHEID GEPLEEGD DOOR EEN OPENBAAR OFFICIER OF AMBTENAAR - VALS PROCES-VERBAAL - 
BEGRIP - ONDERZOEKSRECHTER - PROCES-VERBAAL VAN GETUIGENVERHOOR - PLAATS VAN 
VERHOOR - GEBREK VAN NAUWKEURIGHEID - GEVOLG

10º OMKOPING VAN AMBTENAREN - PASSIEVE OMKOPING - VRAGEN OF AANNEMEN VAN 
EEN VOORDEEL VAN WELKE AARD DAN OOK - VOORDEEL - BEGRIP

11º BEROEPSGEHEIM - PERSONEN DIE UIT HOOFDE VAN HUN STAAT OF BEROEP KENNIS 
DRAGEN VAN GEHEIMEN DIE HUN ZIJN TOEVERTROUWD - BEGRIP

12º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - 
ONDERZOEKSRECHTER - CONTACTEN MET DE PERS

13º ONDERZOEKSRECHTER - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - CONTACTEN 
MET DE PERS

14º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET 
ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - ONDERZOEKSRECHTER - CONTACTEN MET DE PERS

15º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - 
OPENBAAR MINISTERIE - INLICHTINGEN AAN DE PERS - VOORWAARDEN

16º OPENBAAR MINISTERIE - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - 
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INLICHTINGEN AAN DE PERS - VOORWAARDEN

17º DRUKPERS (POLITIE OVER DE) - ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET 
ONDERZOEK - DRAAGWIJDTE - OPENBAAR MINISTERIE - INLICHTINGEN AAN DE PERS - 
VOORWAARDEN

18º BEROEPSGEHEIM - SCHENDING - BEGRIP

19º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GEHEIM VAN HET ONDERZOEK - MISKENNING - 
BEGRIP

20º MISDRIJF — ALLERLEI - ARTIKEL 147, EERSTE LID, STRAFWETBOEK - WILLEKEURIGE 
AANHOUDING - BEGRIP

1º en 2° Wanneer de procureur-generaal  bij  het Hof van cassatie van de minister  van  
Justitie de stukken heeft ontvangen betreffende een misdaad, ten laste gelegd aan een  
magistraat van een hof van beroep of van een arbeidshof of aan een parketmagistraat bij  
één  van  deze  rechtscolleges,  in  de  uitoefening  van  het  ambt  gepleegd,  vordert  de  
procureur-generaal bij het Hof van cassatie dat de eerste voorzitter van dat Hof één van  
zijn leden zou aanwijzen als onderzoeksmagistraat; nadat de eerste voorzitter, na het  
stellen  van  de  onderzoekshandelingen,  hem  de  rechtspleging  ter  beschikking  heeft  
overgezonden, maakt de procureur-generaal bij het Hof van cassatie de zaak met een  
schriftelijke vordering aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; het Hof van cassatie,  
dat in raadkamer uitspraak doet, neemt ofwel de aangifte aan en verwijst de verdachte  
magistraat  naar  de  eerste  kamer  van  het  Hof,  die  uitspraak  zal  doen  over  de  
inbeschuldigingstelling,  indien er  ten aanzien  van de vervolgde magistraat  voldoende 
aanwijzingen van schuld zijn, ofwel wijst het de aangifte af en zegt dat er geen grond is  
tot verwijzing wanneer het vaststelt dat de gegevens van het onderzoek ongeschikt zijn  
om een strafrechtelijke veroordeling aannemelijk te maken, of dit nu gebeurt op grond  
van  de kwalificaties  die  in  aanmerking  zijn  genomen  of  op  grond van enige  andere 
kwalificatie die aan de aangegeven feiten is gegeven1 2.  (Artt. 485 tot 492, 501 en 502, 
Sv.)

3º Het eventueel tendentieus karakter van een verhoor is geen aanwijzing voor de valsheid 
van het proces-verbaal dat de antwoorden optekent die dat verhoor heeft opgeleverd.  
(Artt. 193, 194, 195, 197, 213 et 214, Sw.)

4º Wanneer zij een stuk van valsheid betichten, beweren de officier van gerechtelijke politie 
of  de  onderzoeksrechter  alleen,  ook  al  is  dit  onterecht,  dat  het  stuk  vals  is;  uit  de  
omstandigheid dat dit niet vals is, volgt niet dat niet werd beweerd dat het vals is noch,  
bijgevolg, dat de vermelding van deze bewering zelf een valsheid uitmaakt.  (Artt. 193, 
194, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

5º Opdat er strafbare verleiding van getuige zou zijn, is het noodzakelijk dat de getuige een 
valse verklaring heeft afgelegd en de verleider de voormelde getuige ertoe gebracht heeft  
om in strijd met de waarheid te getuigen. (Artt. 215, 223 en 224, Sw.)

6º Heling van een gestolen voorwerp vereist bij de heler dat hij met name het voormelde  
voorwerp met een bedrieglijk opzet heeft verkregen, d.w.z. met de bedoeling om er ofwel  
zelf voordeel uit te halen, ofwel de daders van of de medeplichtigen aan de diefstal te 
helpen om de voordelen eruit te halen. (Art. 505, Sw.)

1 Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, AC, 1996, nr. 108.
2 De strafvordering werd op gang gebracht met de vordering van de procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie die, met toepassing van artikel 487 van het Wetboek van Strafvordering, vordert dat de 
eerste voorzitter van dit Hof een onderzoeksmagistraat aanwijst. Na afloop van het onderzoek hebben 
de klagers zich burgerlijke partij gesteld bij de aangewezen raadsheer-onderzoeker. In antwoord op 
de  door  hen  neergelegde  conclusies,  heeft  het  Hof  impliciet  geoordeeld  dat  hun  burgerlijke 
partijstellingen ontvankelijk waren. Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, AC. 1996, nr. 108. (Art. 
63 SV.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.)
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7º Valsheid in geschriften door een openbaar officier of ambtenaar vereist het opmaken 
van één of meerdere geïdentificeerde akten van het ambt van de vervolgde persoon.  
(Artt. 193, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

8º De valsheid van een proces-verbaal volgt niet uit de omstandigheid dat een feit waarvan  
dit  stuk  vermeldt  dat  het  zich  heeft  voorgedaan,  niet  volgens  alle  voorziene 
omstandigheden plaatsvindt. (Artt. 193, 194, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

9º Het gebrek aan precisering betreffende de plaats van het verhoor van een getuige, die  
door de onderzoeksrechter in de lokalen van de gerechtelijke politie is gehoord, volstaat  
niet om het proces-verbaal van verhoor van de voormelde getuige, waarin beweerd wordt  
dat er geen bijzondere omstandigheid te vermelden valt, tot een valsheid te maken. (Artt. 
193, 195, 197, 213 en 214, Sw.)

10º Het verhoor van een getuige in een onderzoeksdossier kan niet als enig "voordeel"  
worden beschouwd, toegekend aan de gerechtelijke overheid, die de begunstigde ervan 
zou zijn, in de zin van artikel 246, §1, van het Strafwetboek. (Artt. 246, §1 en 247, Sw.)

11º Artikel 458 van het Strafwetboek is toepasselijk op al degenen die uit hoofde van hun  
staat of beroep het hen toevertrouwde geheim moeten bewaren, ofwel wanneer de feiten 
die zij aldus onder het zegel van de geheimhouding vernemen, hen door privé-personen  
zijn  toevertrouwd,  ofwel  wanneer  zij  ervan  kennis  krijgen bij  de  uitoefening  van een  
beroep aan de handelingen waarvan, de wet, in het algemeen belang en om reden van 
openbare orde, een vertrouwelijk en geheim karakter toekent. (Art. 458, Sw.)

12º, 13° en 14°  De onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan;  
de onthulling door de pers van gegevens die onder het geheim van het onderzoek vallen,  
staat  de  onderzoeksmagistraat  niet  toe  om  deze  feiten  de  becommentariëren,  te  
verduidelijken of te bevestigen door mededelingen die bijkomend gezag eraan verlenen.  
(Art. 57, §1, Sv.)

15º,  16¨°  en  17°  Alleen  het  openbaar  ministerie  kan,  met  instemming  van  de 
onderzoeksmagistraat,  inlichtingen  verschaffen  aan  de  pers  over  zaken  waarin  een 
gerechtelijk onderzoek loopt, voor zover het openbaar belang een dergelijke mededeling  
vereist en daarbij het recht van verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt  
miskend. (Art. 57, §§1 en 3, Sv.)

18º  en  19°  Het  beroepsgeheim  en  inzonderheid  het  onderzoeksgeheim  wordt  niet  
geschonden,  wanneer  degene  die  kennis  ervan  draagt,  verklaart  dat  hij  een  valse  
inlichting niet  bevestigt  of zich beperkt tot  het vermelden van feiten die zo algemeen 
bekend zijn dat zij eigenlijk geen bevestiging nodig hebben. (Art. 458, Sw.; Art. 57, Sv.)

20º Om strafbaar te zijn moet de aanhouding door een ambtenaar, openbaar officier of  
agent van de openbare macht kwaadwillig bevolen worden buiten de gevallen die bij wet  
zijn  toegestaan  of  zonder  inachtneming  van  de  voorgeschreven  vormvereisten;  dat 
misdrijf vereist met name dat de aanhouding louter willekeurig werd bevolen, zonder dat  
de auteur van de maatregel een regel tot staving van zijn optreden kan aanvoeren3. (Art. 
147, Sw.)

(DE PROCUREUR- GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE e.a. T. L. en C.)4

3 Zie Cass., 26 sept. 1990, AR 8300, AC, 1990-1991, nr. 39.
4 De strafvordering werd op gang gebracht met de vordering van de procureur-generaal bij het Hof 
van cassatie die, met toepassing van artikel 487 van het Wetboek van Strafvordering, vordert dat de 
eerste voorzitter van dit Hof een onderzoeksmagistraat aanwijst. Na afloop van het onderzoek hebben 
de klagers zich burgerlijke partij gesteld bij de aangewezen raadsheer-onderzoeker. In antwoord op 
de  door  hen  neergelegde  conclusies,  heeft  het  Hof  impliciet  geoordeeld  dat  hun  burgerlijke 
partijstellingen ontvankelijk waren. Zie Cass., 1 april 1996, AR P.96.0171.F, AC. 1996, nr. 108. (Art. 
63 SV.; Artt. 3 en 4, V.T.Sv.)
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.05.1685.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Met een brief van 21 december 2005 heeft de minister van Justitie de procu-

reur-generaal bij het Hof van Cassatie, met toepassing van de artikelen 485 en 
486 van het Wetboek van Strafvordering, twee aangiften toegezonden ten laste 
van de advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen J.-C. L. en in zake 
van een onbekende, wegens valsheid in  geschriften en het  gebruik van valse 
stukken, verduistering door openbare ambtenaren, omkoping, heling, willekeuri-
ge en wederrechtelijke inhechtenisneming, schending van het beroepsgeheim en 
het behoren tot een vereniging van misdadigers.

Bij beschikking van 26 december 2005 heeft de eerste voorzitter van het Hof 
raadsheer Frédéric Close aangewezen tot onderzoeksmagistraat.

Op 31 januari 2007 werd de rechtspleging, met toepassing van artikel 491 van 
het Wetboek van Strafvordering, met het oog op het afsluiten van het onderzoek, 
door de eerste voorzitter tot beschikking meegedeeld aan de procureur-generaal.

De vordering die de procureur-generaal op 8 maart 2007 aan de tweede kamer 
richt, besluit tot het ontbreken van voldoende bezwaren voor de in de aangiften 
bedoelde feiten, en vordert dat het aan het Hof, uitspraak doende in raadkamer, 
moge behagen, deze af te wijzen.

Op de terechtzitting van 23 mei 2007 heeft onderzoeksraadsheer Frédéric Clo-
se  verslag  uitgebracht,  heeft  advocaat-generaal  Raymond Loop gevorderd  en 
hebben  de  burgerlijke  partijen  conclusies  neergelegd  waarvan  een  uittreksel 
waarin de bewoordingen zijn overgenomen waarin de telastleggingen zijn ge-
steld, in een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.

De partijen werden in hun middelen en replieken gehoord op de terechtzittin-
gen van 23 en 30 mei, 5 en 12 juni 2007, dag waarop de zaak in beraad werd ge-
nomen.

II. BESLISSING VAN HET HOF
De burgerlijke partijen besluiten tot de verwijzing van J.-C. L. wegens vals-

heid in geschriften en het gebruik van valse stukken (telastleggingen A.1, B.1 en 
C.1), verleiding van getuige (A.2), verduistering door een ambtenaar (A.3), he-
ling (B.2), passieve corruptie door het aanwenden van invloed (C.2), schending 
van het beroepsgeheim (D), willekeurige aanhouding en hechtenis (E) en de aan-
stoker of het hoofd te zijn van een vereniging van boosdoeners (F).

De gedetailleerde omschrijving van deze telastleggingen wordt vermeld op de 
bladzijden 14 tot 19 van de conclusie die door de burgerlijke partijen D. W. en 
anderen op de terechtzitting van 23 mei 2007 is neergelegd.

Deze partijen concluderen eveneens (bladzijden 12 en 13) tot de verwijzing 
van V. C. wegens valsheid in geschriften en het gebruik van valse stukken (te-
lastleggingen 1, a en b), verduistering door een ambtenaar (telastlegging 2) en 
het hoofd of de aanstoker te zijn van een vereniging van boosdoeners (telastleg-
ging 3).

V. C. is dus de onbekende uit de aangiften die door de minister van Justitie 
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zijn overgezonden.
Vóór zijn benoeming tot advocaat-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen 

oefende J.-C. L. het ambt van onderzoeksrechter uit bij de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel, terwijl V. C. dat van eerste substituut-procureur des Konings 
bij die rechtbank uitoefende vóór zijn benoeming tot procureur des Konings te 
Neufchâteau.

Het Hof moet zeggen of er, ten aanzien van de vervolgde magistraten, vol-
doende aanwijzingen van schuld zijn,  d.w.z. bezwaren die onderzocht zijn en 
dermate  ernstig  zijn  dat  hun  veroordeling,  vanaf  heden,  waarschijnlijk  lijkt, 
waarbij men onder bezwaren het geheel van de na afloop van het onderzoek ver-
gaarde gegevens moet verstaan.

De burgerlijke partijen voeren aan dat de rechtspleging, wat V. C. betreft, niet 
in staat is, aangezien deze niet werd opgeroepen. Artikel 127 van het Wetboek 
van Strafvordering verbiedt immers de verwijzing naar het vonnisgerecht van ie-
mand die zich niet voor het onderzoeksgerecht heeft kunnen verdedigen.

Om de uitoefening van het recht van verdediging te waarborgen zou het debat 
moeten worden heropend. Deze maatregel zou evenwel niet nodig zijn mocht 
meteen blijken dat de feiten die deze magistraat worden ten laste gelegd noch 
een misdaad noch een wanbedrijf zijn of dat er tegen hem onvoldoende bezwa-
ren bestaan.

Voor het onderzoek van de telastleggingen volgt het Hof de nummering van de 
burgerlijke partijen.

Over de aan J.-C. L. ten laste gelegde feiten :
Over de telastleggingen A.1, 1 tot 6 :
1. Het eventueel tendentieus karakter van een verhoor is geen aanwijzing voor 

de valsheid van het proces-verbaal dat de antwoorden optekent die dat verhoor 
heeft opgeleverd.

2. Door een stuk van valsheid te betichten beweren de officier van gerechtelij-
ke politie of de onderzoeksrechter alleen, ook al is dit onterecht, dat het stuk vals 
is. Uit de omstandigheid dat het niet vals is, volgt niet dat niet werd beweerd dat 
het vals is noch, bijgevolg, dat de vermelding van deze bewering zelf een vals-
heid uitmaakt.

3. De processen-verbaal met de data die in deze telastlegging zijn gepreciseerd 
werden door de officier van gerechtelijke politie R. d. S. M. opgemaakt. Nergens 
blijkt dat J.-C. L. op enigerlei wijze zou zijn tussengekomen in de vermelding 
van de data van deze processen-verbaal.

4. Uit geen enkel gegeven kan worden opgemaakt dat J.-C. L. processen-ver-
baal uit het dossier 70.97.1071/95 zou hebben gewijzigd of doen wijzigen, in-
zonderheid deze van 14 februari 1995 en 7 mei 1996.

5. De burgerlijke partijen verwijten J.-C. L. dat hij onderzoeksdossiers heeft 
voorgesteld als zijnde volledig, ofschoon dat niet het geval was. Aangezien deze 
telastlegging niet gegrond is op het opstellen van één of meerdere geïdentificeer-
de en van het ambt van de vervolgde persoon uitgaande akten, kan dit niet het 
misdrijf zijn dat bij artikel 195 van het Strafwetboek is bepaald.
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6. Uit geen enkel gegeven blijkt dat J.-C. L. zou zijn tussengekomen bij het 
opstellen van de twee nota's die in deze telastlegging worden bedoeld of dat hij 
deze zou hebben geïnspireerd.

Over de telastlegging A.2 :
Als men ervan uitgaat dat de verklaring die S. D. op 7 maart 1997 bij onder-

zoeksrechter L. heeft afgelegd, vals is,  moet onderzocht worden of het waar-
schijnlijk lijkt dat die magistraat de getuige ertoe gebracht heeft om in strijd met 
de waarheid te getuigen.

Die waarschijnlijkheid is er niet ten aanzien van de verklaringen van de toege-
voegde griffier P. P., volgens wie het verhoor loyaal is verlopen, zonder dat hij 
op enig ogenblik de indruk had dat er druk werd uitgeoefend.

Bovendien blijkt uit de verklaring op 8 november 2006 van L. V. aan het Co-
mité P dat S. D. in de loop van een gesprek met die journalist zou hebben toege-
geven dat zij de verklaring betreffende de bij haar uitgevoerde huiszoeking heeft 
opgemaakt met als doel haar partner J.-P. L. te schaden. Daarentegen herinnert 
de journalist zich niet dat S. D. kritiek zou hebben gehad op de omstandigheden 
van haar verhoor door rechter L..

Zelfs de herhaalde beschuldigingen van S. D., die door J.-C. L. worden betwist 
en die geen bevestiging vinden in de bovenvermelde verhoren, kunnen de bewe-
ring dat die magistraat de getuige zou kunnen hebben verleid, niet genoeg aanne-
melijk maken.

Over de telastlegging A.3 :
Er blijkt niet dat op 14 februari 1995 een proces-verbaal van huiszoeking zou 

zijn opgemaakt en evenmin dat J.-C. L. daarvan kennis zou hebben gehad.
Zoals de burgerlijke partijen in hun conclusies schrijven, werden bepaalde pro-

cessen-verbaal die in het kader van het dossier 70.97.1071/95 van de notities van 
het parket te Brussel zijn opgemaakt bij andere dossiers gevoegd die met name in 
de gerechtelijke arrondissementen Luik, Dinant, Doornik en Brugge zijn geo-
pend; zij werden dus niet verduisterd.

Voor het overige bestaat er geen enkel bezwarend feit dat het enige proces-
verbaal dat niet werd teruggevonden, zou zijn verduisterd.

Over de telastlegging B.1 :
Er wordt aangevoerd dat het proces-verbaal dat J.-C. L. op 18 december 1998 

heeft opgesteld betreffende de ontdekking van microfiches tussen de in beslag 
genomen stukken een valsheid in geschriften is.

Het Hof stelt vast dat ook onderzoeksrechter J.-C. V. E. diezelfde dag, in een 
verzegelde opslagplaats, microfiches van hetzelfde type heeft ontdekt die niet op 
een inventaris waren ingeschreven.

De omstandigheid dat J.-C. L. zich op het proces-verbaal van zijn collega zou 
geïnspireerd hebben om de ontdekking te vermelden van microfiches in soortge-
lijke omstandigheden, lijkt niet verdacht.

Overigens preciseert de officier van gerechtelijke politie A. E., in een proces-
verbaal van 26 oktober 2006, "dat de microfiches die in het middelpunt van de 
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huidige kwestie staan ons pas op 18 december 1998 bekend waren en dat toenter-
tijd nooit enige argwaan over hun oorsprong ter sprake kwam". Hij doet verder 
opmerken dat de woorden van rechter L. "in de zin waren van dat hij voor het 
eerst kennis kreeg van het bestaan van de omslag en van de microfiches daarin. 
Wij [...] herinneren ons nauwkeurig dat de Heer L. aan de speurders en in het bij-
zonder aan inspecteur de S. M. heeft gezegd dat het nodige ging moeten gebeu-
ren om de microfiches te kunnen lezen". Deze preciseringen spreken de beschul-
digingen van de burgerlijke partijen tegen.

Geen enkel gegeven van het onderzoek laat toe de juistheid in twijfel te trek-
ken van de vermeldingen in het proces-verbaal dat in de telastlegging wordt be-
doeld.

Over de telastlegging B.2 :
Zoals hierboven verklaard is de valsheid niet waarschijnlijk zodat de telastleg-

ging heling, in zoverre zij daaruit voortvloeit, grondslag mist.
Wat de diefstal van de stukken betreft, in de veronderstelling dat deze bewezen 

is, volstaat niet om ten aanzien van de onderzoeksrechter te stellen dat er heling 
bestaat. Er blijkt immers niet dat deze ze met bedrieglijk opzet zou hebben ver-
kregen, dit is met de bedoeling om er ofwel zelf voordeel uit te halen, ofwel de 
daders of medeplichtigen te helpen om de voordelen eruit te halen.

Over de telastlegging C.1, 1 tot 5 :
1. De burgerlijke partijen verwijten J.-C. L. dat hij het heeft voorgesteld alsof 

de onderzoeksdossiers volledig waren terwijl ze het niet waren. Aangezien dit 
misdrijf niet gegrond is op het opmaken van één of meerdere geïdentificeerde 
akten die tot de bevoegdheid van het ambt van de vervolgde persoon behoren, 
kan deze telastlegging niet het misdrijf zijn dat bij artikel 195 van het Strafwet-
boek is bedoeld.

2. Om dezelfde reden lijken de onder dit nummer ten laste gelegde feiten niet 
de strafrechtelijke omschrijving te kunnen krijgen die de burgerlijke partijen er-
aan geven.

3. J.-C. L. wordt verweten om in een proces-verbaal van verhoor van 4 februa-
ri 2000 te hebben vastgesteld dat dit zou worden voortgezet in zijn kabinet op 9 
februari 2000, ofschoon het die dag heeft plaatsgevonden in de lokalen van de 
gerechtelijke politie en het proces-verbaal van diezelfde dag geen melding ervan 
maakt, doch preciseert dat er geen bijzondere omstandigheid te vermelden valt.

De valsheid van een proces-verbaal volgt niet uit de omstandigheid dat een feit 
waarvan dit stuk vermeldt dat het zich zal voordoen, niet volgens alle voorziene 
omstandigheden plaatsvindt.

Voor het overige volstaat het gebrek aan precisering betreffende de plaats van 
het verhoor niet om het proces-verbaal waarin beweerd wordt dat er geen bijzon-
dere omstandigheid te vermelden valt, vals te maken.

4. Volgens de burgerlijke partijen zou rechter L. slechts op 22 februari 2000 de 
zogenaamd op 9 februari gedateerde verklaring hebben opgesteld en de 22ste aan 
A. C. overhandigd om deze toe te staan zich aan een dagvaarding van de onder-
zoeksrechter te Luxemburg te onttrekken.
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A.C. verklaart eerst dat het stuk wel degelijk op 9 februari 2000 werd opge-
steld en dat er geen enkele reden was om het te antedateren. Hij beweert vervol-
gens het tegendeel door te preciseren dat hij op 22 februari om het stuk heeft ver-
zocht en het de dag daarop aan de Luxemburgse magistraat heeft toegezonden.

De litigieuze verklaring kon A. C. enkel van nut zijn om zijn niet-beschikbaar-
heid op 17 februari vast te stellen omdat ze alleen bevestigt dat die dag een ver-
hoor is gepland. Om, volgens de stelling van de burgerlijke partijen dat doel te 
bereiken, had niets de onderzoeksrechter kunnen beletten om, in een stuk afgele-
verd op 22 februari en gedateerd op de dag van de aflevering, te garanderen dat 
A. C. werd medegedeeld dat hij zich de 17de op zijn kabinet diende aan te bie-
den.

De valsheid van de datum van 9 februari lijkt niet waarschijnlijk omdat zij 
zonder belang is voor de verwezenlijking van de doelstellingen die de vervolgen-
de partijen aan de vermeende valsheid toekennen.

De omstandigheid dat, op 9 februari 2000, de rechter en de getuige niet wisten 
dat deze laatste op de 17de te Luxemburg zou worden opgeroepen, sluit niet uit 
dat J.-C. L. op 9 februari 2000 zou gepland hebben om het verhoor van de getui-
ge eveneens op de 17de verder te zetten en hem dit zou bevestigd hebben met 
een brief die is opgesteld op de dag die erop vermeld staat.

5. Het onderzoeksdossier maakt het niet mogelijk te identificeren wie nader-
hand de beschikking tot aanstelling van een nieuwe onderzoeksrechter heeft aan-
gevuld, noch om, bijgevolg, het al dan niet bedrieglijk opzet te beoordelen van 
de auteur van die vermelding.

Over de telastlegging C.2 :
In tegenstelling tot wat de burgerlijke partijen beweren kan het verhoor van 

een  getuige  in  een  onderzoeksdossier  niet  als  enig  "voordeel"  worden  be-
schouwd, toegekend aan de gerechtelijke overheid, die de begunstigde ervan zou 
zijn, in de zin van artikel 246, §1, van het Strafwetboek.

Over de telastlegging D :
Artikel 458 van het Strafwetboek is toepasselijk op al degenen die uit hoofde 

van hun staat of beroep het hen toevertrouwde geheim moeten bewaren, ofwel 
wanneer de feiten die zij aldus onder het zegel van de geheimhouding vernemen 
hen door privé-personen zijn toevertrouwd, ofwel wanneer zij ervan kennis krij-
gen bij de uitoefening van een beroep aan de handelingen waarvan de wet, in het 
algemeen belang en om reden van openbare orde, een vertrouwelijk en geheim 
karakter toekent.

Behoudens in de bij wet bepaalde uitzonderingen, is het onderzoek geheim. De 
onderzoeksrechter is niet gemachtigd om met journalisten om te gaan. Alleen het 
openbaar ministerie kan, met instemming van de onderzoeksmagistraat, inlich-
tingen verschaffen aan de pers over zaken waarin een gerechtelijk onderzoek 
loopt. Dan nog is het noodzakelijk dat het openbaar belang zulks vereist en dat 
daardoor het recht van verdediging of het vermoeden van onschuld niet wordt 
miskend.

De onthulling door de pers van gegevens die onder het geheim van het onder-
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zoek vallen, staat de onderzoeksmagistraat niet toe om deze feiten te becommen-
tariëren, te verduidelijken of te bevestigen door mededelingen die bijkomende 
geloofwaardigheid eraan verlenen.

Het  beroepsgeheim en  inzonderheid  het  geheim van  het  onderzoek,  wordt 
daarentegen niet geschonden wanneer degene die kennis ervan draagt verklaart 
dat hij een valse inlichting niet bevestigt of zich beperkt tot het vermelden van 
feiten die zo algemeen bekend zijn dat zij eigenlijk geen bevestiging nodig heb-
ben.

Hoewel J.-C. L. verzekert dat hij bij die gelegenheden het geheim van het on-
derzoek niet schond, licht hij toe dat hij bepaalde inlichtingen aan de pers heeft 
bezorgd. Hij betwist niet dat hij aan televisieprogramma's heeft deelgenomen en, 
tot op zekere hoogte, op de hem gestelde vragen heeft geantwoord.

Het onderzoek van de persuittreksels van nà 31 december 1997 toont dat de 
antwoorden van J.-C. L. op de vragen van de journalisten de grenzen niet lijken 
te hebben overschreden van wat deze laatsten reeds zelf hadden gepubliceerd of 
verkondigd in talrijke artikels of uitzendingen, welke gegevens bevatten waarvan 
de bronnen niet geïdentificeerd zijn.

De verklaringen van onderzoeksrechter L. over zijn leven, zijn werk-omstan-
digheden, zijn nuttige contacten, de handelingen te kwader trouw waarvan hij be-
weert het mikpunt te zijn geweest of over zijn filosofische overtuigingen, bren-
gen geen schending mee van het beroepsgeheim vermits zij geen verband houden 
met de gegevens van het onderzoek waarmee hij werd belast en waarvan hij ken-
nis kreeg in de uitoefening van zijn ambt. 

Er bestaan dus onvoldoende bezwaren voor het tijdvak dat aanvangt op 1 janu-
ari 1998. De feiten die aan deze datum voorafgaan zijn verjaard bij gebrek aan 
een daad van stuiting tussen 27 juni 2002 en 31 december 2002.

Over de telastlegging E :
Om strafbaar te zijn moet de aanhouding door een ambtenaar, openbaar offi-

cier of agent van de openbare macht kwaadwillig bevolen worden buiten de ge-
vallen die bij wet zijn toegestaan of zonder inachtneming van de voorgeschreven 
vormvereisten. Dat misdrijf vereist met name dat de aanhouding louter willekeu-
rig werd bevolen, zonder dat de auteur van de maatregel een regel tot staving van 
zijn optreden kan aanvoeren.

Er blijkt niet, wat overigens niet wordt aangevoerd, dat de in de telastlegging 
bedoelde aanhoudingsbevelen werden uitgevaardigd buiten de gevallen waarin 
de wet deze maatregel toestaat of met schending van de vormvereisten ervan. De 
onwettigheid van het in voorlopige hechtenis plaatsen kan niet uitsluitend voort-
vloeien uit de omstandigheid dat de feitenrechter, volgens de burgerlijke partijen, 
de strafvervolging niet ontvankelijk zou kunnen verklaren.

Er blijkt evenmin dat de betwiste aanhoudingsbevelen door kwaad opzet zijn 
ingegeven. De bewering van het tegendeel door de burgerlijke partijen, volgens 
wie het tegen hen ingestelde gerechtelijk onderzoek louter het product zou zijn 
van misdadige kuiperijen of arglistigheden, vindt geen steun in de aan het Hof 
overgelegde stukken. De bekendheid die de onderzoeksrechter zou hebben geno-
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ten ten gevolge van deze aanhoudingen en die hij door onbezonnen contacten 
met de pers in stand zou hebben gehouden, is onvoldoende om het willekeurig en 
wederrechtelijk karakter van de aanhoudingen te bewijzen. 

Over de telastlegging F :
Aangezien de misdaden en wanbedrijven die door de burgerlijke partijen zijn 

aangevoerd niet voldoende waarschijnlijk worden aangetoond, geldt dit ook voor 
de vereniging van boosdoeners waarvan zij tevergeefs aan J.-C. L. verwijten dat 
hij die heeft opgericht of geleid met als oogmerk om deze te plegen.

Over de telastleggingen tegen V. C.:
Over de telastleggingen 1.a en 1.b :
V. C. wordt verweten in de beide nota's die in de telastleggingen worden be-

doeld, noch de huiszoeking met toestemming te hebben vermeld in de woon-
plaats van S. D. en de inbeslagname van stukken bij die gelegenheid, noch de in 
de voormelde telastleggingen gepreciseerde contacten.

Uit het onderzoek blijkt niet dat dit verzuim met bedrieglijk opzet zou zijn ge-
beurd.

De verklaring van de betrokkene volgens welke, zoals hij zich meent te herin-
neren, de zaak KB Lux genaamd aanvangt met de stukken, ontdekt bij de "huis-
zoeking met toestemming [verricht] in de woning van het echtpaar L.-D.", maakt 
dat opzet niet aannemelijk.

Over de telastlegging 2 :
Uit de hierboven vermelde redenen betreffende de telastlegging A.3 tegen J.-

C. L., blijkt dat er geen bezwarend feit van verduistering bestaat.
Over de telastlegging 3 :
Aangezien de misdaden en wanbedrijven die door de burgerlijke partijen zijn 

aangevoerd onvoldoende aannemelijk zijn aangetoond, geldt dit ook voor de ver-
eniging van boosdoeners waarvan zij tevergeefs aan V. C. verwijten dat hij die 
heeft opgericht of geleid met als oogmerk om deze te plegen.

* * *
Het merendeel van de telastleggingen berust niet zozeer op een confrontatie 

tussen de bestanddelen ervan en de feiten maar op een interpretatie van alle han-
delingen of verzuimen van de vervolgde magistraten, gehouden tegen het licht 
van de criminele bedoelingen die de burgerlijke partijen hen toedichten.

Het Hof stelt vast dat de gegevens van het onderzoek onbruikbaar zijn om een 
strafrechtelijke veroordeling van J.-C. L. en V. C. door de feitenrechter waar-
schijnlijk te maken, of dat nu gebeurt op grond van de door de vervolgende par-
tijen in aanmerking genomen kwalificaties of op grond van om het even welke 
aan de aangegeven feiten toegekende kwalificatie.

Dictum
Het Hof,
Gezien de artikelen 21, 22 en 23 van de Wet van 17 april 1978 houdende de 

Voorafgaande Titel  van  het  Wetboek  van  Strafvordering,  alsook  de  artikelen 
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127, 128, 485 tot 492, 501 en 502 van het Wetboek van Strafvordering.
Zegt dat er geen grond is om de heropening van het debat te bevelen.
Zegt dat er geen grond is om te vervolgen.
Veroordeelt de burgerlijke partijen in de kosten van de rechtspleging.

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever:  
de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. M. Hirsch, Brussel, N. Kumps, Brussel, A. Masset, Verviers, Th. Moreau, Nijvel, 
M.H. Deprez, Luik, P. Cooreman, Dendermonde, E. Cooreman, Dendermonde, M.-F. Du-
buffet, Brussel, Ph. Erkens, Brussel, J.-L. Berwart, Luik, A. Vergauwen, Brussel, P. Van-
derveeren, Brussel, V. Laurent, Brussel, D. Bosquet, Brussel, R. Verstraeten, Brussel, I. 
Onkelinx, Brussel, R. Verstringhe, Gent, M. Preumont, Namen.

Nr. 361

2° KAMER - 27 juni 2007

1º HOF VAN ASSISEN — EINDARREST - BESCHULDIGDE SCHULDIG BEVONDEN AAN 
MOORD EN POGING TOT DOODSLAG - MEDEBESCHULDIGDEN SCHULDIG VERKLAARD AAN MOORD EN 
MOORDPOGING - STRAF - MOTIVERING

2º CASSATIEMIDDELEN — STRAFZAKEN — NIEUW MIDDEL - BESTREDEN 
ARREST GEWEZEN OP VERZET - MIDDEL BTREFFENDE DE TOEREKENBAARHEID VAN HET VERSTEK - 
ONTVANKELIJKHEID

3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BEGRIP - RECHTSSPREUK

4º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — ALGEMEEN - WET 
- BEGRIP - RECHTSSPREUK

5º HOF VAN ASSISEN — BEHANDELING TER ZITTING EN 
TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN DE JURY - BEHANDELING TER ZITTING - 
BEGINSEL VAN HET MONDELING KARAKTER VAN HET DEBAT - PROCESSEN-VERBAAL WAARIN HET 
MISDRIJF VASTGESTELD WORDT EN PROCESSTUKKEN - OVERHANDIGING AAN DE GEZWORENEN - 
DRAAGWIJDTE

6º VERZET - STRAFZAKEN - RECHTSCOLLEGE DAT UITSPRAAK DOET OVER HET VERZET - 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - ANDERE SAMENSTELLING DAN BIJ HET WIJZEN VAN DE 
BESLISSING OP VERSTEK - WETTIGHEID

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - VERZET - RECHTSCOLLEGE DAT UITSPRAAK DOET OVER HET VERZET - ANDERE 
SAMENSTELLING DAN BIJ HET WIJZEN VAN DE BESLISSING OP VERSTEK - WETTIGHEID

8º VERZET - CRIMINELE ZAKEN - BESLISSING DIE HET VERZET ONTVANKELIJK EN DE 
VEROORDELING ONGEDAAN VERKLAART - SAMENSTELLING VAN EEN NIEUWE JURY - VERPLICHTING

9º HOF VAN ASSISEN — SAMENSTELLING VAN DE JURY EN VAN HET HOF 
- VEROORDELEND VERSTEKARREST - VERZET VAN DE BESCHULDIGDE - BESLISSING DIE HET VERZET 
ONTVANKELIJK EN DE VEROORDELING ONGEDAAN VERKLAART - SAMENSTELLING VAN EEN NIEUWE 
JURY - VERPLICHTING
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1º  Wanneer  het  hof  van  assisen,  nadat  het  een  beschuldigde  het  voordeel  van  
heromschrijving van de moordpoging in poging tot doodslag heeft toegekend, dat aan 
andere  beschuldigden is  ontzegd,  de  voormelde  beschuldigde schuldig  verklaart,  als 
dader of mededader, aan moord en poging tot doodslag, verbiedt het negatieve oordeel  
van de jury over de verzwarende omstandigheid in de tweede beschuldiging, het hof van 
assisen  niet  om in  de  motivering  van de aan die  beschuldigde opgelegde straf,  het  
doorslaggevend  karakter  te  onderstrepen  van  diens  deelneming  aan  de  misdaden 
waaraan het hem schuldig heeft bevonden. 

2º Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan niet blijkt dat de eiser, voor  
de feitenrechters,  geconcludeerd heeft over de toerekenbaarheid van het verstek, kan 
het middel dat kritiek oefent op de beslissing dat het verstek aan hem te wijten is, niet  
voor het eerst  voor het Hof van cassatie worden aangevoerd en is het bijgevolg niet  
ontvankelijk. 

3º en 4° De rechtsspreuk "Nemo auditur turpitudinem suam allegans" is geen algemeen  
rechtsbeginsel  en  evenmin  een  wet  in  de  zin  van  artikel  608  van  het  Gerechtelijk  
Wetboek1. 

5º De bepalingen waarin het beginsel van het mondeling karakter van het debat voor het  
hof van assisen is vastgelegd, verplichten de gezworenen niet om de stukken te lezen  
die de voorzitter hen, bij wijze van uitzondering op dit principe, moet overhandigen. (Artt. 
317, tweede lid, en 341, eerste lid, Sv.)

6º en 7°  Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan 
datgene dat de verstekbeslissing heeft gewezen2. (Art. 187, Sv.; Art. 779, Ger.W.)

8º en 9° In criminele zaken brengt de beslissing om het verzet ontvankelijk te verklaren en 
de veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de verplichting met zich mee om  
een nieuwe jury samen te stellen. (Artt. 242 tot 253, Ger.W.; Art. 385, tweede lid, Sv.)

(C. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0601.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De beide cassatieberoepen van D. C. zijn gericht tegen een arrest, op 15 maart 

2007, onder het nummer 1024, gewezen door het Hof van Assisen van de provin-
cie Luik.

Het cassatieberoep van B. F. is gericht tegen een arrest, op 13 maart 2007 ge-
wezen door hetzelfde hof van assisen. 

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

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep ingesteld door D. C. op 28 maart 2007:
Over het eerste middel :
In geen van de drie  onderdelen, die hierna afzonderlijk worden onderzocht 

1 Zie Cass., 2 dec. 2002, AR C.98.0460.N, AC. 2002, nr. 646. 
2 Cass., 6 april 1971, AC. 1971, p. 750.



Nr. 361 - 27.6.07 HOF VAN CASSATIE 1481 

voor het overige, geeft het middel aan hoe het arrest de artikelen 6 en 7 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij-
heden, 14 van de Grondwet, en 145 en 182 van het Wetbek van Strafvordering 
overtreedt.

Het middel is in zoverre onduidelijk en niet ontvankelijk.
Eerste onderdeel:
De vermelding door het hof van assisen van de redenen die tot de vaststelling 

van de opgelegde straf hebben geleid, wordt niet geregeld door de artikelen 149 
van de Grondwet, en 163 en 195 van het Wetboek van Strafvordering, die ver-
keerdelijk door de eiser zijn aangevoerd.

Het arrest verklaart de eiser schuldig, als dader of mededader, aan moord en 
moordpoging. De straf van twintig jaar opsluiting die wegens deze misdaden is 
opgelegd, houdt rekening, in de bewoordingen van het arrest, met de ouderdom 
van de feiten, maar ook met de zwaarwichtigheid ervan, met het misprijzen voor 
een mensenleven waarvan deze getuigen, met het trauma dat de slachtoffers en 
hun naasten hebben opgelopen, met de persoonlijkheid van de eiser en de "deter-
minerende rol" die hij heeft gespeeld "in de wijze waarop de feiten zich hebben 
voorgedaan".

De eiser voert aan dat het tegenstrijdig is om hem een doorslaggevende rol toe 
te bedelen na hem het voordeel te hebben verleend, dat aan andere beschuldigden 
is ontzegd, van een heromschrijving van de moordpoging in poging tot doodslag.

Uit geen enkele overweging van het arrest blijkt dat de feiten waarop het hof 
van assisen acht heeft geslagen om de straf te bepalen niet volledig zouden over-
eenstemmen met deze die het bewezen heeft verklaard zoals zij werden omschre-
ven.

Het negatieve oordeel van de jury over de verzwarende omstandigheid in de 
tweede beschuldiging verbood het hof van assisen niet om het doorslaggevend 
karakter te onderstrepen van de deelneming van de eiser aan de misdaden waar-
aan het hem schuldig heeft bevonden.

Vrij los van de tegenstrijdigheid die de eiser eraan toeschrijft, beantwoordt de 
bekritiseerde redengeving aan hetgeen in artikel  364bis van het Wetboek van 
Strafvordering is bepaald.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
De eiser oefent kritiek uit op het arrest omdat het hem de kosten van zijn ver-

zet tegen de bij verstek gewezen veroordeling van 7 januari 2004 ten laste legt. 
De eiser verzoekt het Hof vast te stellen dat dit verstek niet aan hem te wijten 
was, in tegenstelling tot wat het arrest beslist.

Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt niet dat de eiser, 
voor de feitenrechters,  geconcludeerd heeft  over  de toerekenbaarheid van het 
verstek. In zoverre is het onderdeel dat niet voor het eerst voor het Hof kan wor-
den aangevoerd, niet ontvankelijk.

Het is eveneens niet ontvankelijk
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- in zoverre het de feitelijke beoordeling betwist van de feitenrechters of wan-
neer het onderzoek ervan het onderzoek van feitelijke gegevens vereist waarvoor 
het Hof niet bevoegd is,

- in zoverre het het arrest verwijt de bewijskracht te schenden van de "openba-
re en gerechtelijke akten waarover het hof van assisen beschikte", zonder te pre-
ciseren met welke vermelding het arrest de bewijskracht van dergelijke akten zou 
hebben miskend,

- en in zoverre het de schending aanvoert van de rechtsspreuk "Nemo auditur 
turpitudinem suam allegans", ofschoon dit gezegde geen algemeen rechtsbegin-
sel en evenmin een wet in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek 
is.

Voor het overige moet de rechter niet antwoorden op stukken die op de te-
rechtzitting zijn neergelegd en waarvan de inhoud niet in de conclusie staat.

Daaruit volgt dat de appelrechters hun beslissing over de kosten van het verzet 
regelmatig met redenen hebben omkleed met de feitelijke vaststelling dat  het 
verstek van de eiser aan hem te wijten is.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Derde onderdeel:
De eiser verklaart de beslissing onwettig om hem hoofdelijk met andere be-

schuldigden in de kosten te veroordelen voor het gedeelte van de rechtspleging 
dat zij gemeen hadden, zoals die zijn begroot in het bij verstek gewezen arrest 
van 7 januari 2004.

Doch de eiser leidt deze onwettigheid alleen af uit de bewering dat het verzet 
niet aan hem te wijten was.

Aangezien het bestreden arrest het tegendeel heeft beslist zonder dat het ver-
nietigd werd, kan het onderdeel niet worden aangenomen.

Over het tweede middel:
In zoverre het aanvoert dat alle stukken die bij de rechtspleging op verzet zijn 

overgelegd niet werden voorgelegd aan de jury van het hof van assisen waar het 
verzet aanhangig is gemaakt, is het middel dat niet voor het eerst voor het Hof 
kan worden aangevoerd, niet ontvankelijk.

De eiser betoogt dat, rekening gehouden met de omvang van het dossier en de 
beperkte tijd die hen was toegekend, de gezworenen niet alle hen voorgelegde 
stukken hebben kunnen onderzoeken.

Deze bewering kan niet tot de onwettigheid van het arrest leiden. De artikelen 
317, tweede lid, en 341, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering leggen 
het beginsel vast van het mondeling karakter van het debat voor het hof van assi-
sen. Zij verplichten de gezworenen niet om de stukken te lezen die hen volgens 
het voormelde artikel 341, bij wijze van uitzondering op dit principe, moeten 
worden overhandigd.

In zoverre het middel op de bewering van het tegendeel berust, faalt het naar 
recht.

De eiser verwijt het hof van assisen nog om over het verzet uitspraak te heb-
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ben gedaan met een jury die verschilt van de vorige.
Het gerecht dat uitspraak doet op een verzet mag anders samengesteld zijn dan 

datgene dat de verstekbeslissing heeft gewezen.
Bovendien brengt in criminele zaken de beslissing om het verzet ontvankelijk 

te verklaren en de veroordeling te vernietigen, op straffe van nietigheid, de ver-
plichting met zich mee om een nieuwe jury samen te stellen, overeenkomstig de 
artikelen 242 tot 253 van het Gerechtelijk Wetboek en 385, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering.

In zoverre het middel aanvoert dat het hof van assisen dat uitspraak doet over 
het verzet, met dezelfde jury moet zetelen als deze die bij de berechting van de 
zaak bij verstek werd samengesteld, faalt het naar recht.

Over het derde middel:
De eiser verwijt het hof van assisen dat het niet heeft bevolen om twee stukken 

te weren, i.c. een krantenartikel en het transcript van een televisie-uitzending, die 
door de voorzitter krachtens zijn discretionaire bevoegdheid bij het dossier zijn 
gevoegd.

Het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 maart 2007 (stuk 92) toont aan 
dat de voeging van deze stukken door de raadsman van één van de burgerlijke 
partijen werd gevraagd en dat het openbaar ministerie en één van de raadslieden 
van de eiser in hun opmerkingen dienaangaande werden gehoord. De draagwijd-
te van deze opmerkingen wordt niet nader omschreven en de eiser heeft niet ge-
concludeerd.

Er blijkt dus niet dat de eiser zich tegen de voeging van de stukken heeft verzet 
of  dat  hij  de verhoren of  bijkomende opdrachten heeft gevorderd waartoe de 
neerlegging uitnodigde.

Het middel dat geen steun vindt in de stukken van de rechtspleging, mist feite-
lijke grondslag.

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

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. Over het cassatieberoep ingesteld door D. C. op 29 maart 2007:
Een partij kan, in de regel, geen tweede maal cassatieberoep instellen tegen de-

zelfde  beslissing,  ook al  wordt  het  tweede  cassatieberoep ingesteld vooraleer 
over het eerste uitspraak werd gedaan.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.
C. Over het cassatieberoep van B. F. :
Het Hof vermag geen acht te slaan op het geschrift dat op de griffie op 25 juni 

2007 is ingekomen, d.i. buiten de termijn die bij artikel 420bis, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering is voorgeschreven.

De eiser voert geen enkel middel regelmatig aan.
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn of hun cassatieberoepen.

27 juni 2007 – 2° Kamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. de Codt, waarnemend 
voorzitter –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Loop, advocaat-generaal –  Advocaten: 
mrs. R. D'Amico, Luik en J.-F. Chefneux, Luik.

Nr. 362

2° KAMER - 27 juni 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
BESLISSING - VEROORDEELDE - CASSATIEBEROEP - TERMIJN - AANVANG

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — DUUR, 
BEGIN EN EINDE - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - BESLISSINGEN - VEROORDEELDE - 
CASSATIEBEROEP - TERMIJN - AANVANG

1º  en  2°  Om  cassatieberoep  in  te  stellen  tegen  de  beslissingen  van  de  
strafuitvoeringsrechter  en  van  de  strafuitvoeringsrechtbank,  beschikt  de  veroordeelde  
over een termijn van vierentwintig uur, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van 
het vonnis bij gerechtsbrief; die termijn wordt berekend vanaf de eerste dag die volgt op 
deze waarop de brief aangeboden werd op de woonplaats van de geadresseerde of op 
zijn verblijfplaats. (Art. 97, §1, tweede lid, Wet Strafuitvoering; Art. 53bis, 1°, Ger.W.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0773.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 mei 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert verschillende grieven aan in een memorie.
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 97, §1, tweede lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffende 

de externe rechtspositie van de veroordeelden, beschikt de veroordeelde over een 
termijn van vierentwintig uur, te rekenen van de dag van de kennisgeving van 
het vonnis bij gerechtsbrief, om cassatieberoep in te stellen. Overeenkomstig ar-
tikel 53bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, wordt deze termijn berekend vanaf 
de eerste dag die volgt op deze waarop de brief aangeboden werd op de woon-
plaats van de geadresseerde of op zijn verblijfplaats.

Van het bestreden vonnis werd kennisgegeven bij gerechtsbrief, afgegeven bij 
de post op vrijdag 18 mei 2007 en overhandigd aan de geadresseerde, in de ge-
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vangenis van Lantin, op maandag 21 mei 2007.
Het cassatieberoep diende dus ten laatste op woensdag 23 mei 2007 ingesteld 

te worden.
De verklaring van cassatieberoep werd pas op 29 mei 2007 aan de afgevaar-

digde van de directeur van de gevangenis afgelegd.
Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Er is geen grond om acht te slaan op de memorie die op de griffie is ingeko-

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

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 363

2° KAMER - 27 juni 2007

1º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING - 
WET VAN 19 DECEMBER 2003 - TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD - EU-LIDSTATEN - STAAT 
DIE HET UITLEVERINGSSTELSEL HEEFT BEHOUDEN VOOR FEITEN DIE VOOR EEN BEPAALDE DATUM ZIJN 
GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING - WET VAN 19 DECEMBER 2003 - EU-LIDSTATEN - STAAT 
DIE HET UITLEVERINGSSTELSEL HEEFT BEHOUDEN VOOR FEITEN DIE VOOR EEN BEPAALDE DATUM ZIJN 
GEPLEEGD - DRAAGWIJDTE

3º GRONDWETTELIJK HOF - PREJUDICIËLE VRAAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - PROCEDURE 
VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË

4º PREJUDICIEEL GESCHIL - GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING 
- GRENZEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË

5º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST - CASSATIEBEROEP - VERZOEK OM EEN PREJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN AAN HET 
GRONDWETTELIJK HOF - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - GRENZEN

6º EUROPESE UNIE — PREJUDICIELE GESCHILLEN - HOF VAN JUSTITIE VAN DE 
EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT 
AANHOUDING - PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - HOF VAN CASSATIE - 
VERPLICHTING - GRENZEN
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7º PREJUDICIEEL GESCHIL - EUROPESE UNIE - HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE 
GEMEENSCHAPPEN - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN

8º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
ARREST - CASSATIEBEROEP - VERZOEK OM EEN PRÉJUDICIËLE VRAAG TE STELLEN AAN HET HOF 
VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING - 
GRENZEN

9º UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - BUITENLANDS BEVEL TOT AANHOUDING - 
PROCEDURE VAN TENUITVOERLEGGING IN BELGIË - VOORWAARDEN VAN TENUITVOERLEGGING - 
ONDERZOEKSGERECHT - TOEZICHT

1º  en  2°  Ten  aanzien  van  een  EU-Lidstaat  die  de  toepassing  van  het  Europees  
aanhoudingsbevel  in  de  tijd  heeft  beperkt,  blijft  de  uitleveringsprocedure  slechts  van  
toepassing op de overlevering aan België, door die Staat, van een op grond van een  
Europees aanhoudingsbevel gezochte persoon, voor feiten die vóór de door die Staat  
opgegeven datum zijn gepleegd, en niet op de overlevering van een dergelijk persoon 
door België aan een andere EU-Lidstaat1. (Art. 44, §1, Wet 19 dec. 2003)

3º, 4° en 5° Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens 
een  Europees  aanhoudingsbevel  spoedeisend  is  en  de  uitspraak van de kamer  van 
inbeschuldigingstelling  over hem slechts een voorlopig karakter  heeft,  is  het  Hof  van 
Cassatie niet ertoe gehouden het Grondwettelijk Hof een prejudiciële vraag te stellen die  
geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel 44, §1, van de Wet  
van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel met de artikelen 10,  
11 en 191 van de Grondwet2. (Artt 10, 11 en 191, Gw. 1994; Art. 26, §3, Bijzondere Wet 
Arbitragehof; Art. 44, §1, Wet 19 dec. 2003)

6º, 7° en 8° Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens 
een  Europees  aanhoudingsbevel  spoedeisend  is  en  de  uitspraak van de kamer  van 
inbeschuldigingstelling slechts een voorlopig karakter heeft, is het Hof van Cassatie niet  
ertoe gehouden het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen een prejudiciële  
vraag te stellen die geen enkele ernstige twijfel laat over de verenigbaarheid van artikel  
32 van het Kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie van 13 juni 2002 betreffende  
het Europees aanhoudingsbevel en de overleveringsprocedures tussen de Lidstaten, met  
artikel  34.2.b van het  Verdrag betreffende de Europese Unie.  (Art.  34,  §2,  b,  en 35, 
Verdrag 7 feb. 1992 betreffende de Europese Unie; Art. 32, Kaderbesluit van de Raad 
van de E.U. van 13 juni 2002)

9º Vooraleer de tenuitvoerlegging te bevelen van een Europees aanhoudingsbevel dat door  
een andere Lidstaat is uitgevaardigd, moet het onderzoeksgerecht geen volledig toezicht 
van de buitenlandse rechtspleging verrichten vanaf de instelling van de vervolgingen tot  
aan de tenuitvoerlegging van de veroordelende beslissing, maar dient het zich ervan te 
vergewissen  dat  er  geen  ernstige  redenen  bestaan  om  te  denken  dat  de 
tenuitvoerlegging  van  het  Europees  aanhoudingsbevel  afbreuk  zou  doen  aan  de  
fundamentele rechten van de betrokken persoon. (Art. 4, 5°, Wet 19 dec. 2003)

(D.)

ARREST (vertaling)

1 B. DEJEMEPPE, "La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen", J.T., 2004, p. 115 ; 
G. STESSENS, "Het Europees aanhoudingsbevel", R.W., 2004-2005, p. 580
2 Zie Cass., 16 maart 2005, AR P.05.0323.F, AC. 2005, nr. 168.
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(A.R. P.07.0867.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 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 Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Over het eerste middel :
Artikel 32 van het kaderbesluit 2002/584/JBZ van de Raad van de Europese 

Unie van 13 juni 2002 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de proce-
dures van overlevering tussen de lidstaten, bepaalt dat de na 1 januari 2004 ont-
vangen uitleveringsverzoeken vallen onder de bepalingen die de lidstaten voor 
de tenuitvoerlegging ervan zullen aannemen, maar dat elke lidstaat, als uitvoe-
rende staat, de mogelijkheid zal hebben om de oude uitleveringsregeling te hand-
haven voor feiten die zijn gepleegd vóór de door hem bepaalde datum, op voor-
waarde dat die datum niet later valt dan 7 augustus 2002.

Uit artikel 44, §1, eerste lid, van de Wet van 19 december 2003 betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel volgt dat deze van toepassing is op de aanhouding 
en overlevering van een gezochte persoon op grond van een Europees aanhou-
dingsbevel tussen België en de Lidstaten van de Europese Unie, wanneer daarom 
wordt verzocht, vanaf 1 januari 2004. Het tweede lid van deze bepaling voorziet 
erin dat, in de relaties met de bevoegde Franse autoriteiten, deze wet van toepas-
sing is op de aanhouding en overlevering van een gezochte persoon op grond van 
een Europees aanhoudingsbevel wegens feiten gepleegd na 1 november 1993.

Het arrest beslist dat het voormelde tweede lid "alleen de uitleveringsverzoe-
ken betreft die aan de Franse autoriteiten zijn gericht en niet deze welke aan de 
Belgische autoriteiten zijn gericht". Het leidt daaruit af dat de eiser verkeerdelijk 
voor de kamer van inbeschuldigingstelling aanvoerde dat de wet betreffende het 
Europees aanhoudingsbevel te dezen niet toepasselijk zou zijn, op grond dat de 
feiten vóór 1 november 1993 werden gepleegd.

Krachtens artikel 34.2.b van het Verdrag betreffende de Europese Unie, heeft 
een kaderbesluit geen rechtstreekse werking in het intern recht. Het middel voert 
aan dat de appelrechters daar nochtans een dergelijke uitwerking aan verlenen en 
het voormelde artikel 44, §1, tweede lid, schenden, door daaraan een beperking 
toe te kennen waarin het niet voorziet.

Uit  de voorbereidende werkzaamheden van de Wet van 19 december 2003 
volgt dat deze bepaling alleen de procedure van overlevering aan België beoogt 
en niet de procedure van overlevering door België aan een andere Lidstaat van 
de Europese Unie. Immers, volgens de auteur van het ontwerp, beoogt deze be-
paling, onder meer wat Frankrijk betreft, om de verklaring in overweging te ne-
men afgelegd door de Lidstaat welke gebruik maakt van de mogelijkheid voor de 
Staten die dit wensen om "de aanvragen betreffende feiten die vóór een door hen 
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vastgestelde datum zijn gepleegd", bijgevolg de aan hen gerichte aanvragen, te 
behandelen volgens het uitleveringsstelsel.

Bovendien, door de overlevering van de eiser op vraag van Frankrijk te aan-
vaarden, zonder beperking in de tijd wat de feiten betreft, verantwoordt het arrest 
zijn beslissing naar recht aangezien de regel van de wederkerigheid in zoverre 
niet van toepassing is.

Het middel kan niet worden aangenomen.
In het kader van dit middel verzoekt de eiser het Hof om prejudiciële vragen te 

stellen aan het Grondwettelijk Hof en aan het Hof van Justitie van de Europese 
Gemeenschappen.

Aangezien het verzoek tot overlevering van een gezocht persoon krachtens een 
Europees aanhoudingsbevel, spoedeisend is en de uitspraak over hem slechts een 
voorlopig karakter heeft, is het Hof niet gehouden de vragen te stellen die geen 
enkele ernstige twijfel laten over de verenigbaarheid van artikel 44, §1, tweede 
lid, van de Wet van 19 december 2003 met de artikelen 10, 11 en 191 van de 
Grondwet en van artikel 32 van het Kaderbesluit van 13 juni 2002 van de Raad 
van de Europese Unie, inzonderheid met artikel 34.2.b van het Verdrag betref-
fende de Europese Unie.

Over het tweede middel : 
Eerste onderdeel :
De eiser voerde in zijn conclusie aan dat het Europees aanhoudingsbevel in 

strijd was met het beginsel "non bis in idem" vermits het "volledig de beslissin-
gen genomen door de strafuitvoeringsrechter te Parijs in de vorm van een ver-
vangende straf had geëerbiedigd, zodat geen gevangenisstraf meer [diende] wor-
den tenuitvoergelegd".

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 4, 2° van de Wet van 
19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel "non bis ibidem", oefent het middel eigenlijk 
kritiek op de feitelijke beoordeling van de kamer van inbeschuldigingstelling en 
vereist het onderzoek ervan het nazicht van feitelijke gegevens waarvoor het Hof 
niet bevoegd is.

Het onderdeel is in zoverre niet ontvankelijk.
Door te beslissen dat de eiser had aangevoerd dat hij "zijn straf volledig had 

uitgezeten", geeft het arrest van diens conclusie geen uitlegging die onverenig-
baar is met de bewoordingen ervan en miskent het derhalve de bewijskracht er-
van niet.

Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel :
In zoverre het onderdeel kritiek uitoefent op de beoordeling door de appelrech-

ters van de wijze waarop de Franse gerechtelijke overheid de fundamentele rech-
ten en vrijheden van de eiser hebben geëerbiedigd, vereist het onderzoek ervan 
het nazicht van feitelijke gegevens waarvoor het Hof niet bevoegd is, en is het 
niet ontvankelijk.
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In zoverre het middel aanvoert dat het onderzoeksgerecht, vooraleer de tenuit-
voerlegging te bevelen van een Europees aanhoudingsbevel dat door een andere 
Lidstaat is uitgevaardigd, de eerbiediging "in concreto" moet onderzoeken van 
de fundamentele rechten en vrijheden, terwijl het zich alleen ervan dient te ver-
gewissen of er geen "ernstige redenen bestaan om te denken" dat de tenuitvoer-
legging van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan die rechten, 
faalt het naar recht, vermits dat erop neerkomt dat aan de rechter het volledige 
toezicht van de buitenlandse rechtspleging wordt opgelegd, vanaf de instelling 
van de vervolgingen tot de tenuitvoerlegging van de veroordelende beslissing.

Om het bezwaar te verwerpen dat de eiser grondde op de omstandigheden die 
bij artikel 4, 5°, van de voormelde wet betreffende het Europees aanhoudingsbe-
vel zijn bedoeld, oordeelt het arrest dat er geen ernstige redenen bestaan om te 
denken dat de tenuitvoerlegging ervan afbreuk zou doen aan de fundamentele 
rechten van de eiser, waarbij het zich op twee in het middel weergegeven gege-
vens grondt.

Het arrest omkleedt aldus zijn beslissing regelmatig met redenen en verant-
woordt zijn beslissing om de tenuitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbe-
vel niet te weigeren naar recht.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve toezicht
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Mahieu en M. Lion, Brussel.

Nr. 364

2° KAMER - 27 juni 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - 
BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HANDHAVING VAN DE VOORLOPIGE HECHTENIS MET EEN 
AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE - ARREST VAN DE 
KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — BESLISSINGEN UIT HUN 
AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING - BESCHIKKING TOT VERWIJZING - HANDHAVING VAN DE 
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VOORLOPIGE HECHTENIS MET EEN AFZONDERLIJKE BESCHIKKING - HOGER BEROEP VAN DE 
INVERDENKINGGESTELDE - ARREST VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - NIET 
ONTVANKELIJK HOGER BEROEP - CASSATIEBEROEP - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de voorlopige hechtenis zijn  
vatbaar  voor  cassatieberoep;  het  cassatieberoep tegen het  arrest  van de kamer  van 
inbeschuldigingstelling  dat  het  hoger  beroep  niet  ontvankelijk  verklaart  van  de 
inverdenkinggestelde tegen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis,  
die afzonderlijk staat van de beschikking tot verwijzing, is bijgevolg niet ontvankelijk1. (Art. 
31, §§1 en 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990, gew. wet 31 mei 2005)

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0904.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling. 
Raadsheer Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 31, §§1 en 2, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 

voorlopige hechtenis, zijn alleen de arresten en vonnissen tot handhaving van de 
voorlopige hechtenis, vatbaar voor cassatieberoep.

Het bestreden arrest dat uitspraak doet over het hoger beroep van de eiser te-
gen de beschikking tot handhaving van de voorlopige hechtenis, die afzonderlijk 
staat van de beschikking tot verwijzing, verklaart het niet ontvankelijk.

Aangezien dit arrest geen hechtenistitel is, is het cassatieberoep niet ontvanke-
lijk. 

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

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 365

2° KAMER - 27 juni 2007

1º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - POLITIEK MISDRIJF - TERRORISTISCH 

1 Zie Cass., 16 juli 2002, AC. 2002, nr. 401.
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MISDRIJF - BEGRIP - ONDERSCHEID

2º POLITIEK MISDRIJF - TERRORISTISCH MISDRIJF - BEGRIP - ONDERSCHEID

3º EED - BEWIJS - STRAFZAKEN - PERSOON TEGEN WIE GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN 
INGESTELD - VERDACHTE - RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - GEVOLGEN

4º BEWIJS — STRAFZAKEN — EED - ONWETTIGHEID - PERSOON TEGEN WIE 
GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - VERDACHTE - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING - GEVOLGEN

5º BEWIJS — STRAFZAKEN — GETUIGEN - PERSOON TEGEN WIE GERECHTELIJKE 
VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - VERDACHTE - EED - ONWETTIGHEID - RECHT VAN VERDEDIGING - 
MISKENNING - GEVOLGEN

6º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - PERSOON TEGEN WIE 
GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - VERDACHTE - EED - ONWETTIGHEID - RECHT 
VAN VERDEDIGING - MISKENNING - GEVOLGEN

7º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHT VAN VERDEDIGING - PERSOON TEGEN 
WIE GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN INGESTELD - EED - ONWETTIGHEID - VERDACHTE - 
RECHT VAN VERDEDIGING - MISKENNING - GEVOLGEN

8º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.1 - RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK - 
STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - PERSOON TEGEN WIE GERECHTELIJKE VERVOLGINGEN ZIJN 
INGESTELD - VERDACHTE - EED - ONWETTIGHEID - GEVOLGEN

9º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - VEILIGHEID VAN DE STAAT - 
SCHADUWEN - OBSERVATIES - PRIVÉ-LEVEN - INMENGING - WETTIGHEID

10º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - VEILIGHEID VAN DE STAAT - SCHADUWEN - 
OBSERVATIES - PRIVÉ-LEVEN - INMENGING - WETTIGHEID

11º VEILIGHEID VAN DE STAAT - BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSMIDDEL - SCHADUWEN - 
OBSERVATIES - PRIVÉ-LEVEN - INMENGING - WETTIGHEID

1º en 2° Het politiek misdrijf wil alleen het politiek bestel van een bepaalde Staat aantasten;  
dat is niet het geval voor het terroristisch misdrijf waar de schade die de dader aan de 
werking van de politieke instellingen wil toebrengen onrechtstreeks wordt gerealiseerd,  
door willekeurige mensenlevens of economische belangen in gevaar te brengen, ook al  
hebben die niets te maken met de organisaties of instellingen die de dader beweert te  
willen treffen1. 

3º,  4°,  5°,  6°,  7° en 8° Het  verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk  
onderzoek is ingesteld, miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht 
van verdediging wanneer die eed, degene die wordt verhoord verplicht om tegen zichzelf  
te  getuigen of zich schuldig te verklaren; de beklaagde die niet  zelf  onder eed werd  
gehoord kan uit het debat over de tegen hem ingestelde strafvordering geen verklaringen  
doen weren, die een verdachte over hem heeft afgelegd terwijl van die verdachte, om 
reden van zijn hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen2. 

9º,  10°  en  11°  Het  schaduwen  en  de  observaties,  eventueel  gepaard  gaande  met  

1 Cass.,  15  feb.  2006,  AR  P.05.1594.F,  AC.,  2006,  nr  96,  met  concl.  adv.-gen.  Damien 
VANDERMEERSCH. 
2 Zie Cass., 18 april 2001, AR P.01.0033.F, AC., 2001, nr 212. 
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opnamen, die door de Veiligheid van de Staat overeenkomstig de bepalingen van de Wet  
van 30 november 1998 zijn verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van 
terroristische groeperingen op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke  
aanslagen te voorkomen, zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het  
recht  op  eerbiediging  van het  privé-leven,  die  evenwel  niet  verboden  is  bij  artikel  8  
E.V.R.M. vermits zij bij wet volgens de daarin gestelde bewoordingen is bepaald en een 
maatregel is die in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van 's  
lands  veiligheid,  de  openbare  veiligheid,  het  economisch  welzijn  van  het  land,  de 
bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafrechtelijke misdrijven, de 
bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor de bescherming van de  
rechten en vrijheden van anderen. 

(E. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0333.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep van de eerste eiser is gericht tegen een arrest, op 15 sep-

tember 2006 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.
De cassatieberoepen van de tweede, derde en vierde eiser zijn gericht tegen 

een arrest, op 19 januari 2007 gewezen door het voormelde hof van beroep.
De vijfde eiser heeft zijn cassatieberoep gericht tegen een arrest dat op 9 maart 

2007 door het voormelde gerecht is gewezen. 
De memories waarvan een voor eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is 

gehecht, voeren respectievelijk een middel aan tot staving van het cassatieberoep 
van K. B., elf middelen wat betreft het cassatieberoep van L. E. H., en twee voor 
A. H.

Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
(...)
C. Over het cassatieberoep van L. E. H. :
Over het eerste middel :
Het politiek misdrijf wil alleen het politieke bestel van een bepaalde Staat aan-

tasten.
Het terroristisch misdrijf is niet van die aard. Immers de schade die de dader 

aan de werking van de politieke instellingen wil toebrengen wordt onrechtstreeks 
gerealiseerd,  door willekeurige mensenlevens of economische belangen in ge-
vaar te brengen, ook al hebben die niets te maken met de organisaties of instel-
lingen die de dader beweert te willen treffen.

Tegen de conclusie van de eiser waarin hij aanvoert dat hij wegens politieke 
misdrijven wordt vervolgd vermits hem wordt verweten dat hij tot een georgani-
seerde groep behoorde met het oog op het omverwerpen van de Marokkaanse 
monarchie, stelt het arrest dat het misdrijf dat de eiser wordt ten laste gelegd niet 
politiek van aard is zoals hij pretendeert vermits de vereiste politieke schade er 
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niet het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg van is doch slechts het onrecht-
streekse en hypothetische gevolg van de moorden en vernielingen die met dat 
doel zijn voorbereid.

De appelrechters omkleden bijgevolg hun beslissing regelmatig met redenen 
en verantwoorden haar naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Over het vierde middel :
Eerste onderdeel :
Het verhoor onder eed van iemand waartegen een gerechtelijk onderzoek is in-

gesteld miskent het algemeen beginsel van eerbiediging van het recht van verde-
diging wanneer die eed de persoon die wordt verhoord verplicht om tegen zich-
zelf te getuigen of zich schuldig te verklaren.

Artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden en het voormelde algemeen beginsel verlenen bijgevolg 
de beklaagde die niet zelf onder eed werd gehoord, niet het recht om verklarin-
gen die een verdachte over hem heeft afgelegd uit het debat over de tegen hem 
ingestelde strafvordering te doen weren, terwijl van die verdachte, om reden van 
zijn hoedanigheid, de eed onregelmatig werd afgenomen.

Het onderdeel dat het tegendeel beweert, faalt naar recht.
Tweede onderdeel :
In overeenstemming met het hoger gegeven antwoord in het eerste onderdeel, 

beslist het arrest naar recht dat het recht van de beklaagde op een eerlijke behan-
deling van de zaak niet in het gedrang wordt gebracht enkel door het feit dat, in 
een onderzoek dat in het buitenland wordt gevoerd, een verdachte onregelmatig 
onder eed werd verhoord en over de voormelde beklaagde verklaringen heeft af-
gelegd die bij  het  dossier  van de tegen hem ingestelde vervolgingen zijn ge-
voegd.

Bijgevolg zijn de redenen die het arrest wijdt aan het onderzoek van de buiten-
landse strafrechtspleging overtollig zodat het onderdeel, in zoverre het daarop 
kritiek oefent, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang.

(...)
Over het zesde middel :
Artikel 7.1° van de Organieke Wet van 30 november 1998 houdende regeling 

van de inlichtingen- en veiligheidsdienst geeft als opdracht aan de Veiligheid van 
de Staat : het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking 
hebben op elke activiteit die de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbe-
staan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid 
van de Staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of econo-
misch potentieel, of elk ander fundamenteel belang van het land bedreigt of zou 
kunnen bedreigen.

Schaduwen en observaties op de openbare weg of in openbare plaatsen zijn 
een gebruikelijke opsporingsmethode die inlichtingen- en veiligheidsdiensten zo 
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nodig mogen aanwenden, op grond van artikel 13 van de voormelde organieke 
wet. Deze bepaling, die in haar bewoordingen niet is aangetast door de onduide-
lijkheid die de eiser eraan toeschrijft, staat de voormelde diensten immers toe om 
inlichtingen en persoonsgegevens op te sporen, te verzamelen, te ontvangen en te 
verwerken die nuttig zijn om hun opdrachten te vervullen en de passende docu-
mentatie daartoe bij te houden.

Artikel 3, §4, van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de per-
soonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, pre-
ciseert bovendien dat de artikelen 6 tot 10, 12, 14, 15, 17, 17bis, eerste lid, 18, 20 
en 31, §§1 tot 3, van de voormelde wet niet van toepassing zijn op de verwerkin-
gen van persoonsgegevens door de Veiligheid van de Staat.

Het schaduwen en de observaties, eventueel gepaard gaande met opnamen, die 
door de Veiligheid van de Staat overeenkomstig de voormelde bepalingen zijn 
verricht, met name om de aanwezigheid op te sporen van terroristische groepe-
ringen op het grondgebied en om zo nodig de dreiging van dergelijke aanslagen 
te voorkomen, zijn een inmenging van de overheid in de uitoefening van het 
recht op eerbiediging van het privé-leven.

Deze inmenging is evenwel niet verboden bij artikel 8 van het Verdrag tot Be-
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden vermits 
zij bij wet volgens de daarin -hoger aangehaalde- bewoordingen is bepaald en 
een maatregel is die in een democratische samenleving noodzakelijk is in het be-
lang van 's lands veiligheid, de openbare veiligheid, het economisch welzijn van 
het land, de bescherming van de openbare orde en het voorkomen van strafrech-
telijke misdrijven, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, of voor 
de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Het middel dat het tegendeel aanvoert, 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.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep.

27 juni 2007 – 2° Kamer – Voorzitter: de h. Fischer, afdelingsvoorzitter – Verslagge-
ver: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. K. Van Bellingen, Brussel, V. Laurent, Brussel, Ch. Marchand, Brussel, M. 
Aboudi, Brussel, D. Alamat, Brussel en A. Chateau, Brussel.

Nr. 366

1° KAMER - 28 juni 2007
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1º VOORLOPIGE HECHTENIS — VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - 
BORGSTELLING - VERBEURDVERKLARING - VOORWAARDEN

2º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - BORGSTELLING - VOORWAARDEN

3º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - AARD

4º STRAF — ANDERE STRAFFEN - VERBEURDVERKLARING - GEÏNDIVIDUALISEERD 
GELDBEDRAG - VEROORDEELDE – GEVOLG

1º en 2° Een geldbedrag dat als borgsom in consignatie is gegeven ter uitvoering van een  
beslissing  tot  voorlopige  invrijheidstelling  kan  worden  verbeurdverklaard,  indien  de 
voorwaarden  om die  straf  uit  te  spreken  zijn  vervuld1.  (Art.  35,  §4,  Wet  Voorlopige 
Hechtenis 1990)

3º Verbeurdverklaring is een straf die erin bestaat de verbeurdverklaarde zaak gezagshalve  
te onttrekken aan het vermogen van de veroordeelde. (Art. 42, 3°, Sw.)

4º  Door  de  verbeurdverklaring  van  een  geïndividualiseerd  geldbedrag  wordt  de  Staat 
schuldeiser van dat bedrag, zonder dat een maatregel van tenuitvoerlegging noodzakelijk  
is om de beschikking ervan aan de veroordeelde te onttrekken2. (Art. 42, 3°, Sw.)

(Mr. HANSSENS-ENSCH Fr. q.q. faillissement C.B. T. BELGISCHE STAAT, Min. v. Financiën e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.02.0173.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 9 oktober 2001 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Christian Storck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, die titel XVIII van 

boek III van het Burgerlijk Wetboek vormt;
- artikel 1136 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 444, 451, 452, 453, 470, 479, 528 en 561 van de wet van 18 april 1851 

betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het 
Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997;

- de artikelen 16, 23, 24, 25, 40, 46, 51, 75 en 99 van de Faillissementswet van 8 augus-
tus 1997;

- de artikelen 42, 3°, en 43bis van het Strafwetboek;
- de artikelen 195, 197 en 211 van het Wetboek van Strafvordering;
- de artikelen 568, 602, 702, 3°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;

1 Zie conclusie O.M. in Pas., 2007, nr.366.
2 Ibid.
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- de artikelen 10, 11, 13 en 14 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige 
hechtenis, vóór hun opheffing bij artikel 48 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis;

- artikel 35, §4, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;
- de artikelen 1 tot en met 4 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststel-

ling van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aange-
wend door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak;

- de artikelen 100, 104, 121 en 122 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 
houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken;

- algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in geval van samen-
loop.

Aangevochten beslissing
Het bestreden arrest, dat uitspraak doet over het incidenteel hoger beroep van de eiseres 

dat ertoe strekte de Belgische Staat en de Private Kas Bank hoofdelijk, of althans in soli-
dum en het ene bij ontstentenis van het andere ertoe te doen veroordelen om het bedrag 
van 43.183.000 frank vermeerderd met de wettelijke interest vanaf 19 april 1990 en de ge-
rechtelijke interest te crediteren op de rekening met nummer 994-39086-76 die door de ei-
seres is geopend bij de Deposito- en Consignatiekas ten name van het faillissement van C. 
B., verklaart dat hoger beroep ontvankelijk maar niet-gegrond, en zulks op de onderstaan-
de redenen:

"Dat het arrest van de veertiende kamer van het Hof van Beroep te Brussel van 8 febru-
ari  1999, zitting houdend in correctionele zaken, 'de verbeurdverklaring'  heeft bevolen 
'van het bedrag van 43.183.000 frank dat op 19 april 1990 is neergelegd bij de Deposito- 
en Consignatiekas en van de interest die voornoemd bedrag heeft opgebracht';

Dat die verbeurdverklaring als straf is uitgesproken en op de volgende overwegingen 
berust:

'Dat uit het onderzoeksdossier blijkt dat de beklaagde op bankrekeningen in het Groot-
hertogdom Luxemburg aanzienlijke bedragen heeft gestort die nadien opbrengsten hebben 
gegenereerd; dat uit het tijdstip van de stortingen duidelijk blijkt dat het erom ging die 
banken de vermogensvoordelen toe te vertrouwen die rechtstreeks uit het voornoemde 
enige misdrijf zijn verkregen; dat de omvang van het gestorte bedrag in verhouding staat 
tot de omvang van de onrechtmatige winsten die de beklaagde uit zijn misdadige activiteit 
haalde en tevens het noodzakelijk verband aantoont tussen het enige misdrijf en de ver-
mogensvoordelen; dat die bedragen na verscheidene transfers uiteindelijk gedeponeerd 
werden bij de Deposito- en Consignatiekas; dat die bedragen, met inbegrip van de interes-
ten en de inkomsten die ze opbrachten en blijven opbrengen, beantwoorden aan de wettige 
voorwaarden om de verbeurdverklaring ervan te kunnen bevelen; dat de verbeurdverkla-
ring immers een straf is waarin het Strafwetboek voorziet, die, indien zij wordt uitgespro-
ken,  niet  kan samenvallen  met  de  burgerrechtelijke  schuldvordering  die  de  Belgische 
Staat, ministerie van Financiën, voor het hof [van beroep] vordert, noch met de soortgelij-
ke vordering waarvan de Belgische Staat aangifte had kunnen doen bij de curator van het 
faillissement van C. B.; dat de verbeurdverklaring bijgevolg het beginsel van de gelijkheid 
van de schuldeisers na het faillissement niet miskent';

Dat het hof [van beroep] aan de hand van die redenering het argument van de beklaag-
de heeft verworpen die bleef aanvoeren dat de Belgische Staat ten gevolge van die ver-
beurdverklaring een voorrecht zonder titel zou krijgen en dat het ten onrechte zou worden 
onttrokken aan het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers;

Dat die beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, in beginsel, een uitwerking 
erga omnes heeft; dat zij op zijn minst kan worden tegengeworpen aan alle bij het proces 
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betrokken partijen, namelijk meester Dehombreux qualitate qua voor de b.v.b.a. Succes-
seur des entreprises Adant, de c.v. New Metal et Louis Ferreira, meester Van De Velde-
Malbranche qualitate qua voor de b.v.b.a. Pages Construction en [de eiseres] voor de n.v. 
EMI Construction;

Dat de bijzondere verbeurdverklaring van artikel 42, derde lid, van het Strafwetboek 
die betrekking heeft op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf zijn ver-
kregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de inkomsten 
uit de belegde voordelen, niet voorschrijft dat ze het eigendom van de beklaagde moeten 
zijn;

Dat de procedure die moet gevolgd om aanspraak te maken op de verbeurdverklaarde 
zaak is vastgelegd bij het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 dat bepaalt dat iedere 
derde die beweert recht te hebben op een van de zaken waarvan de verbeurdverklaring is 
uitgesproken, zijn aanspraak voor de bevoegde rechter kan brengen, tijdens de termijn be-
paald in artikel 1, namelijk negentig dagen, te rekenen vanaf de dag waarop de veroorde-
ling tot verbeurdverklaring in kracht van gewijsde is gegaan;

Dat het weinig ter zake doet dat die derden bij aangetekende brief op de hoogte zijn ge-
bracht van de beslissing tot verbeurdverklaring, zoals bepaald bij artikel 2 van het konink-
lijk besluit van 9 augustus 1991, aangezien zij partijen waren bij het proces en zeker op de 
hoogte moesten zijn van de verbeurdverklaring ten gevolge van de veroordeling;

Dat [mr. Van de Velde-Malbranche] en mr. Dehombreux qualitate qua aanvoeren dat 
de procedure die werd ingesteld vóór de verbeurdverklaring en het voorwerp uitmaakt van 
dit arrest, hen ervan vrijstelde zich te schikken naar het koninklijk besluit van 9 augustus 
1991;

Dat er evenwel dient op gewezen dat deze procedure niet tot doel heeft de hoedanigheid 
aan te voeren 'degene die aanspraak maakt op de verbeurdverklaarde zaak';

Dat  de  bij  het  arrest  van  februari  1999  uitgesproken  verbeurdverklaring  bijgevolg 
kracht van gewijsde heeft ten aanzien van de voornoemde partijen;

[...] Dat [de eiseres] in haar hoedanigheid van curator van het faillissement van C. B. 
geen partij in het strafproces was;

Dat zij artikel 24, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 aanvoert, 
naar  luid  waarvan  de  beslissingen  die  worden  gewezen  omtrent  de  rechtsvorderingen 
voortgezet of ingesteld tegen de gefailleerde persoonlijk, niet aan de boedel kunnen wor-
den tegengeworpen en dat die bepaling van openbare orde is;

Dat zij daaruit afleidt dat de verbeurdverklaring niet aan de boedel kan worden tegen-
geworpen;

Dat die bepaling betrekking heeft op rechtsvorderingen ingesteld door de schuldeisers 
van de gefailleerde, zoals [de eiseres] zelf preciseert, en niet op de straffen die door een 
strafgerecht zijn uitgesproken;

Dat de tegen C. B. uitgesproken straf van verbeurdverklaring erga omnes kan worden 
tegengeworpen;

Dat [de eiseres] bovendien van oordeel is dat de verbeurdverklaring niet aan de boedel 
kan worden tegengeworpen in zoverre zij de [Belgische Staat in de persoon van de minis-
ter van Justitie] uiteindelijk een ''supervoorrecht' zonder titel toekent en op onrechtmatige 
wijze het fundamenteel beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers verbreekt;

Dat de maatregel van verbeurdverklaring geen verband houdt met de hoedanigheid van 
schuldeiser van de boedel; dat het om een straf gaat; dat zij niet kan samenvallen met bur-
gerrechtelijke schuldvorderingen van de Belgische Staat zoals die voortvloeien uit de door 
C. B. gepleegde fraude en die bij de curator hadden kunnen worden aangegeven;
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Dat de verbeurdverklaring bijgevolg het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers 
niet schendt;

Dat [de eiseres] bijgevolg, in voorkomend geval, haar aanspraken op het verbeurdver-
klaarde bedrag voor de bevoegde hoorde te doen gelden binnen de bij het koninklijk be-
sluit van 9 augustus 1991 bepaalde termijnen, hetgeen zij niet heeft gedaan;

Dat het dus niet ter zake dienend is te antwoorden op de overige argumenten van [de ei-
seres] m.b.t. tot de bezitsontneming en de uitwerking daarvan op de strafrechterlijke borg-
som".

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 8 van de Hypotheekwet van 16 december 185 strekken de goederen van 

de schuldenaar tot gemeenschappelijke waarborg voor zijn schuldeisers, en de prijs ervan 
wordt  onder  hen  naar  evenredigheid  van  hun  vordering  verdeeld,  tenzij  er  tussen  de 
schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan.

Te rekenen van het vonnis van faillietverklaring verliest de gefailleerde van rechtswege 
het beheer over al zijn goederen, ook over de goederen die hij zou kunnen verkrijgen zo-
lang hij zich in staat van faillissement bevindt en zijn alle betalingen, verrichtingen en 
handelingen van de gefailleerde van rechtswege nietig.

Van dan af aan zullen de curatoren het actief van de gefailleerde moeten te gelde ma-
ken en de opbrengst ervan verdelen, zoals met name blijkt uit de artikelen 479, 528 en 561 
van de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, 
vervat in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 
van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en uit de artikelen 51, 75 en 99 van laatst-
genoemde wet, zonder enige andere reden van voorrang onder de schuldeisers dan die 
waarin de wet voorziet.

Met uitsluiting van iedere andere persoon, zullen zij, in het belang van zowel de geza-
menlijke schuldeisers als de gefailleerde, alle bij de wet vastgelegde bevoegdheden uitoe-
fenen.

Luidens artikel 452 van de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk 
en uitstel van betaling, vóór de opheffing ervan bij artikel 149 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997, alsook uit artikel 24 van laatstgenoemde wet, kan, te rekenen van 
het vonnis van faillietverklaring, iedere roerende of onroerende rechtsvordering, iedere 
tenuitvoerlegging op roerende of onroerende goederen, uitsluitend tegen de curators van 
het faillissement vervolgd, ingesteld of uitgeoefend worden.

Bovendien verbieden artikel 453 van de wet van 18 april 1851 en artikel 25 van de wet 
van 8 augustus 1997 elke handeling van individuele tenuitvoerlegging van de gewone en 
algemeen bevoorrechte schuldeisers op het vermogen van de gefailleerde.

Bijgevolg verliezen de gewone en algemeen bevoorrechte schuldeisers, ook al zijn zij 
in het bezit van een uitvoerbare titel ten laste van de gefailleerde, de mogelijkheid op hem 
op de goederen van laatstgenoemde ten uitvoer te leggen.

Volgens artikel 10 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, 
vóór de opheffing ervan bij artikel 48 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlo-
pige hechtenis, kon de invrijheidstelling van de verdachte afhankelijk gemaakt worden 
van de verplichting om zekerheid te stellen waarbij die zekerheidstelling de verschijning 
waarborgde van de verdachte, wanneer zulks van hem gevorderd werd, bij alle proceshan-
delingen, alsook ter uitvoering van de vrijheidsstraf.

Luidens artikel 14 van die wet wordt de zekerheid toegewezen aan de Staat, zodra ge-
bleken is dat de verdachte zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is bij 
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enige proceshandeling of ter tenuitvoerlegging van het vonnis; in geval echter van buiten-
vervolgingstelling, vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of voorwaardelijke veroorde-
ling, beveelt het vonnis of het arrest de teruggave, onder afhouding van de buitengewone 
kosten waartoe de niet-verschijning aanleiding mocht hebben gegeven.

Uit die bepalingen, waarvan de tekst werd overgenomen in artikel 35, §4, van de wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, volgt dat het bedrag dat als borgsom 
is gestort in het kader van de wet betreffende de voorlopige hechtenis, slechts voor de 
Staat zal verworven zal zijn indien een vonnis of arrest hem dat bedrag toewijst omdat de 
beklaagde niet verschenen is bij enige proceshandeling of ter tenuitvoerlegging van het 
vonnis.

Indien er geen sprake is van een dergelijk verzuim, dat wordt vastgesteld in een veroor-
delingsvonnis of -arrest, zal dat bedrag aan de beklaagde teruggeven moeten worden.

Gelet op de hierboven vermelde bepalingen van de faillissementswet zal dat bedrag, in 
geval van faillissement dat intussen tot stand is gekomen, teruggegeven moeten worden 
aan de curator van de veroordeelde, met uitsluiting van iedere andere persoon, om ver-
deeld te worden onder de verschillende schuldeisers van de gefailleerde.

Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest werd op 19 april 1990 een bedrag 
van 43.183.000 BEF door de heer B. in de Deposito- en Consignatiekas is gestort, zulks 
ter uitvoering van een beschikking van de raadkamer van 18 april 1990 die zijn voorlopi-
ge invrijheidstelling toestond mits dat bedrag als borgsom werd gestort.

Dat bedrag diende bijgevolg uitsluitend als waarborg dat de heer B. zou verschijnen bij 
alle proceshandelingen en het kon bijgevolg niet voor andere doeleinden worden gebruikt, 
zoals het doen uitdoven van een schuld ten gevolge van een maatregel van verbeurdver-
klaring.

Dat was a fortiori het geval na het vonnis van faillietverklaring van de heer B., zo niet 
zouden de gevolgen van de bezitsontneming van de gefailleerde en de beginselen betref-
fende de opschorting van de individuele middelen van tenuitvoerlegging worden miskend.

Ook al werd hij door het hof van beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf, uit geen 
enkele vaststelling van het bestreden arrest blijkt dat de heer B., die op 9 maart 1994 fail-
liet werd verklaard, niet zou verschenen zijn bij alle proceshandelingen of voor de tenuit-
voerlegging van het vonnis met betrekking tot de feiten waarvoor hij oorspronkelijk in 
voorlopige hechtenis werd genomen en dat de borgsom, wegens dat verzuim, door het 
veroordelingsarrest zou zijn toegekend aan de Staat, die bijgevolg geen enkele aanspraak 
meer kon maken op het gestorte bedrag.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest, dat van oordeel is dat de eiseres, in de hoedanig-
heid van curator, geen enkele aanspraak meer kon maken op het gestorte bedrag, terwijl 
uit geen enkele overweging van dat arrest blijkt dat de voorwaarden van artikel 14 van de 
wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 35, §4, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis vervuld waren, aldus, enerzijds, 
het mechanisme miskent van de borgstelling op 19 april 1990 door de heer B. ter uitvoe-
ring van de beschikking tot voorlopige invrijheidstelling, op 18 april 1990 gewezen door 
de raadkamer, als waarborg voor de aanwezigheid van de verdachte bij alle proceshande-
lingen alsook ter tenuitvoerlegging van de vrijheidstraf (schending van de artikelen 10, 
11, 13, 14 van de wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, vóór hun op-
heffing bij artikel 48 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, en 
35, §4, inzonderheid vierde, vijfde en zesde lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende 
de voorlopige hechtenis) en, anderzijds, de gevolgen miskent van het faillissement, met 
name de bezitsontneming van de gefailleerde en de aanstelling van een curator die het ac-
tief van de gefailleerde te gelde dient te maken en de opbrengst ervan onder de schuldei-
sers dient te verdelen, zonder andere reden van voorrang dan die waarin de wet voorziet 
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(schending van de artikelen 444, 451, 470, 479, 528 en 561 van de wet van 18 april 1851 
betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het 
Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet 
van 8 augustus 1997, en, voor zoveel als nodig, 16, 23, 40, 51, 75, 99 van de Faillisse-
mentswet van 8 augustus 1997, 8 en 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, als-
ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in 
geval van samenloop), alsook de opschorting van alle middelen van tenuitvoerlegging te 
rekenen van het vonnis van faillietverklaring (schending van de artikelen 452 en 453 van 
de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, ver-
vat in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en, voor zoveel als nodig, 24 en 25 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997).

Tweede onderdeel
De artikelen 8 en 9 van de Hypotheekwet, 451 en 561 van de wet van 18 april 1851 be-

treffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het Wet-
boek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet van 8 
augustus 1997, 23, 46 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 leggen het be-
ginsel vast van de gelijkheid van de schuldeisers waarbij de gefailleerde, te rekenen van 
het vonnis van faillietverklaring, van rechtswege het beheer over al zijn goederen verliest, 
inclusief die welke hij zou kunnen verkrijgen zolang hij zich in staat van faillissement be-
vindt, en alle betalingen, verrichtingen en handelingen van de gefailleerde van rechtswege 
nietig zijn.

De curatoren zullen voortaan het actief van de gefailleerde moeten te gelde maken en 
de opbrengst ervan verdelen, zoals met name blijkt uit de artikelen 479, 528 en 561 van de 
wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat 
in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de 
Faillissementswet van 8 augustus 1997, en uit de artikelen 51, 75 en 99 van laatstgenoem-
de wet. Daarbij zullen de curatoren, in het belang van zowel de gezamenlijke schuldeisers 
als de gefailleerde, alle bij de wet vastgelegde bevoegdheden uitoefenen en kan iedere 
roerende of onroerende rechtsvordering, iedere tenuitvoerlegging op roerende of onroe-
rende goederen, uitsluitend tegen de curatoren van het faillissement vervolgd, ingesteld of 
uitgeoefend worden.

Zowel artikel 561 van de wet van 18 april 1851, als artikel 99 van de wet van 8 augus-
tus 1997 bepalen dat het actief zal worden verdeeld zoals in daarin is aangewezen, na af-
trek, onder meer, van de kosten en uitgaven van het beheer van het faillissement.

Met toepassing van die wetsbepalingen, kan een schuld slechts ten laste van de geza-
menlijke schuldeisers worden gelegd wanneer de curator met oog op het beheer van de 
boedel qualitate qua verbintenissen is aangegaan, meer bepaald wanneer hij de handelsac-
tiviteit van de gefailleerde voortzet door alle overeenkomsten uit te voeren die laatstge-
noemde heeft gesloten, of nog wanneer hij diens roerende of onroerende goederen ge-
bruikt om het beheer van het faillissement op behoorlijke wijze uit te oefenen.

Slechts in die omstandigheden dienen de gezamenlijke schuldeisers de verbintenissen 
na te komen die uit dat beheer ontstaan en de lasten ervan te dragen.

Artikel 42, 3°, van het Strafwetboek preciseert dat de bijzondere verbeurdverklaring 
onder meer wordt toegepast op de vermogensvoordelen die rechtstreeks uit het misdrijf 
zijn verkregen, op de goederen en waarden die in de plaats ervan zijn gesteld en op de in-
komsten uit de belegde voordelen en artikel 43bis van dat wetboek bepaalt dat de bijzon-
dere verbeurdverklaring toepasselijk op de zaken bedoeld in artikel 42, 3°, door de rechter 
in elk geval kan worden uitgesproken en dat, indien de zaken niet kunnen worden gevon-
den in het vermogen van de veroordeelde, de rechter de geldwaarde ervan raamt en de 
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verbeurdverklaring betrekking heeft op een daarmee overeenstemmend bedrag.
Uit die bepalingen volgt dat, hoewel de wet geen enkele expliciete voorwaarde bevat 

inzake de eigendom van die voordelen, ze echter slechts kunnen worden verbeurdver-
klaard voor zover ze tot het vermogen van de veroordeelde behoren.

Hoewel de verbeurdverklaring voor de veroordeelde een bijkomende straf is, wordt die 
straf omgezet in een verplichting om te geven, ofwel van een welbepaalde zaak, ofwel van 
een zaak van een overeenstemmend bedrag en bijgevolg, in een schuldvordering van de 
Staat op de veroordeelde, wanneer de Staat de tenuitvoerlegging ervan vervolgt, waarbij 
de vervolgingen tot invordering van geldboeten en van verbeurdverklaarde zaken in naam 
van de procureur des Konings worden gedaan door de directeur van registratie en domei-
nen, zoals blijkt uit artikel 197, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, waarbij 
resultaat daarvan verder afhankelijk is van het feit of derden aanspraak hebben gemaakt 
op de verbeurdverklaarde zaken, zoals bedoeld in artikel 43bis, §§3 en 4, van het Straf-
wetboek en 1 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling van de ter-
mijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend door der-
den die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak.

Bovendien bestaat de verbeurdverklaring die is uitgesproken op de strafvordering tegen 
de beklaagde, met uitsluiting van de curator, slechts, zoals elke straf, vanaf het tijdstip 
waarop zij daadwerkelijk door een strafrechtelijke beslissing is bevolen.

Aangezien de verbeurdverklaring is uitgesproken nadat de veroordeelde failliet is ver-
klaard en op een strafvordering waarmee de curator noodzakelijkerwijs niets te maken 
heeft en voor de veroordeelde een verplichting om te geven doet ontstaan, zal zij bijge-
volg niet aan de gezamenlijke schuldeisers kunnen worden tegengeworpen of althans niet 
ten laste van hen kunnen worden gelegd.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest dat oordeelt dat, aangezien het om een straf gaat, 
"de verbeurdverklaring geen verband houdt met de hoedanigheid van schuldeiser van de 
boedel" en dat zij aan de boedel kan worden tegengeworpen, terwijl de verbeurdverkla-
ring die in een strafrechtelijke beslissing vervat is noodzakelijkerwijs wordt omgezet in 
een verplichting om te geven wanneer de Staat de tenuitvoerlegging ervan vervolgt, niet 
naar recht heeft beslist dat de Staat geen schuldeiser is (schending van de artikelen 42, 43-
bis van het Strafwetboek, 197, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 1136 van 
het Burgerlijk Wetboek, 1 van het koninklijk besluit van 9 augustus 1991 tot vaststelling 
van de termijn waarbinnen en de wijze waarop een rechtsmiddel kan worden aangewend 
door derden die beweren recht te hebben op een verbeurdverklaarde zaak, 100, 104, 121 
en 122 van het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op 
de gerechtskosten in strafzaken), bijgevolg, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de 
verbeurdverklaring het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers niet miskende, 
terwijl  een  verbeurdverklaring  noodzakelijkerwijs  slechts  het  gemeenschappelijk  pand 
van de schuldeisers aantast wanneer zij ten uitvoer wordt gelegd (schending van artikelen 
8, 9 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 444, 451, 452, 470, 479, 528, 561 van 
de wet van 18 april 1851 betreffende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, ver-
vat in boek III van het Wetboek van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van 
de Faillissementswet van 8 augustus 1997, en, voor zoveel als nodig, 16, 23, 24, 40, 51, 
75 en 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, alsook miskenning van het alge-
meen beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in geval van samenloop) en evenmin 
naar recht heeft kunnen beslissen dat een dergelijke maatregel, die slechts bestaat op het 
tijdstip waarop hij is uitgesproken, althans de middelen aangewend om de tenuitvoerleg-
ging ervan te vervolgen, kunnen worden tegengeworpen aan de gezamenlijke schuldeisers 
wanneer de verbeurdverklaring is uitgesproken na een vonnis van faillietverklaring en, 
bijgevolg, na het ontstaan van de samenloop, op een strafvordering waarmee de curator 
noodzakelijkerwijs niets te maken had, aangezien de gefailleerde niet langer de gemeen-
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schappelijke schuldeisers kon verbinden (schending van artikelen 8, 9 van de Hypotheek-
wet van 16 december 1851, 452, 453, 479, 528, 561 van de wet van 18 april 1851 betref-
fende faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, vervat in boek III van het Wetboek 
van Koophandel, vóór hun opheffing bij artikel 149 van de Faillissementswet van 8 au-
gustus 1997, 24, 25, 40, 46, 51, 75, 99 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997, 42, 
43bis van het Strafwetboek, 195 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, alsook mis-
kenning van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in geval 
van samenloop).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het bestreden arrest stelt vast, enerzijds, dat een bedrag van drieënveertig mil-

joen honderd drieëntachtigduizend frank, zijnde de borgsom op grond waarvan 
de raadkamer de invrijheidstelling van C.B. deed afhangen, op 19 april  1990 
werd gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, anderzijds, dat genoemd bedrag 
en zijn interest opgebracht, krachtens artikel 42, 3°, van het Strafwetboek, als 
straf is verbeurdverklaard bij het in kracht van gewijsde gegane arrest van 8 fe-
bruari 1999 van het Hof van Beroep te Brussel, uitspraak doende in correctionele 
zaken.

Eerste onderdeel
Noch uit de wetsbepalingen, noch uit het algemeen rechtsbeginsel die in dit 

onderdeel zijn aangewezen, blijkt dat een geldbedrag dat als borgsom is gestort 
ter uitvoering van een beslissing gewezen op grond van artikel 10 van de wet van 
20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, niet kan worden verbeurdver-
klaard, indien de voorwaarden om die straf uit te spreken zijn vervuld.

Het onderdeel  dat  staande houdt dat  een dergelijke borgsom slechts aan de 
Staat kan worden toegewezen voor zover voldaan is aan de voorwaarden van ar-
tikel 14 van de voornoemde wet van 20 april 1874 of van artikel 35, §4, van de 
wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, faalt naar recht.

Tweede onderdeel
Verbeurdverklaring is een straf die erin bestaat de verbeurdverklaarde zaak ge-

zagshalve te onttrekken aan het vermogen van de veroordeelde.
Wanneer de verbeurdverklaring, zoals hier blijkt uit de vaststellingen van het 

bestreden arrest, betrekking heeft op een geldbedrag dat niet samenvalt met an-
dere bedragen, maar geïndividualiseerd is, wordt zij niet omgezet in een gewone 
schuldvordering van de personen ten gunste van wie zij is uitgesproken jegens de 
veroordeelde.

Door de verbeurdverklaring van het litigieuze bedrag is de Staat schuldeiser 
van dat bedrag geworden jegens de Deposito- en Consignatiekas, zonder dat een 
maatregel van tenuitvoerlegging noodzakelijk is om de beschikking ervan aan de 
veroordeelde te onttrekken.

Door te oordelen dat "[de] verbeurdverklaring geen verband houdt met de hoe-
danigheid van schuldeiser van de boedel" en dat die straf "niet kan samenvallen 
met de burgerrechtelijke schuldvorderingen van de Belgische Staat [die] voort-
vloeien uit de door C. B. gepleegde fraude", verantwoordt het bestreden arrest 
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naar recht zijn beslissing om de vordering van de eiseres af te wijzen.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

28 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, afdelingsvoorzitter 
– Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-generaal met opdracht – Advo-
caten: mrs. Geinger, Wouters, Simont en Van Ommeslaghe.

Nr. 367

1° KAMER - 28 juni 2007

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP 
ARTIKEL 29BIS W.A.M.-WET - VERGOEDINGSPLICHT - VERANTWOORDELIJK SLACHTOFFER - 
TOEPASSELIJKHEID

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ALGEMEEN - VERZEKERING - SCHADEVERGOEDING GEGROND OP ARTIKEL 29BIS W.A.M.-
WET - VERANTWOORDELIJK SLACHTOFFER - TOEPASSELIJKHEID

1º en 2° Artikel 29bis W.A.M.-wet 1989 wijkt af van het in artikel 3 van die wet vervatte 
beginsel van de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerden, en sluit het slachtoffer  
dat,  zonder een onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoordelijk is voor de  
geleden schade, niet uit de vergoedingsregeling die het instelt1 2. 

(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. PARTNERS ASSURANCES nv) 

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0608.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 7 juni 2006 in hoger beroep 

gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar memorie een middel aan.
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

1 In deze zaak werd de vergoeding gevorderd op grond van artikel 29bis W.A.M.-wet 1989, zoals het 
van kracht was na zijn wijziging bij W. 13 april 1995 en vóór zijn wijziging bij W. 19 jan. 2001.
2 Cass., 28 april 2006, AR C.04.0569.F, nr 247, en concl. O.M. in Pas. 
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lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het bestond na de wijziging ervan bij de 
wet van 13 april 1995 en vóór de wijziging ervan bij de wet van 19 januari 2001.

Aangevochten beslissingen
Nadat [de appelrechters] hadden vastgesteld dat B. D., die bij de eiseres is aangesloten, 

op 20 april 1999 haar auto op de oprit naar haar garage had geplaatst, uitgestapt is en het 
portier heeft dichtgedaan en dat de auto, aangezien de oprit afhelde, begon te rijden en de 
bij de eiseres aangeslotene, die achter de auto stond en hem heeft proberen tegen te hou-
den, verpletterd heeft; op de dagvaarding van de eiseres, die in de rechten van haar aange-
slotene is getreden ten belope van de bedragen die zij heeft uitgekeerd, waarbij zij vordert 
dat de verweerster, de W.A.M.-verzekeraar van het voertuig, veroordeeld wordt om haar 
te vergoeden, hebben [de appelrechters] de veroordelingsvordering van de eiseres afgewe-
zen, zulks op grond van al hun redenen die geacht worden hier integraal te zijn weergege-
ven, inzonderheid op grond van de onderstaande reden:

"zolang artikel 29bis, §1, achtste lid, blijft bevestigen (voornoemd lid werd niet gewij-
zigd door de wet van 19 januari 2001) dat de vergoedingsplicht uitgevoerd wordt overeen-
komstig  de  wettelijke  bepalingen  betreffende  de  aansprakelijkheidsverzekering  inzake 
motorrijtuigen in het bijzonder, is het uitgesloten dat de verzekerde, die verantwoordelijk 
is voor het ongeval, tegelijk ook de hoedanigheid van derde getroffene kan hebben".

Grieven
Luidens artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zoals het gold ten tijde van het 

ongeval, wordt "bij een verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, (...) alle 
schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit licha-
melijke letsels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid 
dekt van de eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig" (§1, eerste lid).

"Slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben begaan die de enige oorzaak was 
van het ongeval", kunnen zich echter niet beroepen op het recht op vergoeding (§1, vijfde 
lid).

En, ratione personae, vormen de bestuurder van het bij het ongeval betrokken motorrij-
tuig en zijn rechthebbenden hierop de enige uitzonderingen (§2).

In de hierboven aangegeven mate wijken die teksten af van de gemeenrechtelijke aan-
sprakelijkheidsregels en van de regels met betrekking tot de W.A.M.-verzekering.

Het maakt niets uit dat het slachtoffer verantwoordelijk is voor het ongeval, aangezien 
die omstandigheid zijn recht op vergoeding niet uitsluit - behalve bij een onverschoonbare 
fout. Wel integendeel, aangezien de wetgever het slachtoffer in staat wilde stellen om vol-
ledige vergoeding van zijn schade te verkrijgen, ook als is het daarvoor, geheel of ten 
dele, verantwoordelijk.

Het maakt evenmin iets uit dat het slachtoffer daarvoor verantwoordelijk is omdat het, 
vóór het ongeval,  de bestuurder was van het betrokken voertuig, aangezien het uit het 
voertuig was gestapt, het portier ervan had dichtgedaan en dus geen hoedanigheid van be-
stuurder had, maar, als gewone voetganger achter dat voertuig stond.

En noch de eigenaar van dat voertuig, noch de verzekerde van de verzekeringsonderne-
ming die de W.A.M.-verzekering dekt waartoe dat voertuig aanleiding geeft, zijn van het 
recht op vergoeding uitgesloten.

Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de bij de eiseres aangeslotene een onver-
schoonbare fout heeft begaan, kon dus niet naar recht afwijzend beschikken op de vorde-
ring van de eiseres, die in de rechten van haar aangeslotene is getreden ten belope van de 
bedragen die zij heeft uitgekeerd, tegen de verweerster op grond dat de bij de eiseres aan-
geslotene, eigenaar van het bij het ongeval betrokken voertuig en verzekerde van de ver-
weerster, verantwoordelijk was voor het ongeval.
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III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte 

aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals het in deze zaak van 
toepassing is, blijkt dat wanneer een verkeersongeval waarbij een of meer motor-
rijtuigen betrokken zijn, plaatsvindt op de plaatsen bedoeld in artikel 2, §1, van 
deze wet, de verzekeraars die de aansprakelijkheid betreffende die motorrijtuigen 
dekken, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden moeten 
vergoeden, met uitzondering van de schade geleden door de bestuurders van die 
motorrijtuigen en door de slachtoffers die een onverschoonbare fout hebben be-
gaan die de enige oorzaak was van het ongeval. 

Voornoemd artikel 29bis van die wet, dat afwijkt van het in artikel 3 vervatte 
beginsel  van  de  burgerlijke  aansprakelijkheid  van  de  verzekerden,  sluit  het 
slachtoffer dat, zonder een onverschoonbare fout te hebben begaan, verantwoor-
delijk is voor de geleden schade, niet uit de vergoedingsregeling die het instelt.

Het bestreden vonnis, dat weigert de eiseres, die in de rechten is getreden van 
haar aangeslotene, de vergoeding toe te kennen voor de door laatstgenoemde ge-
leden schade op grond "dat het uitgesloten is dat de verzekerde, die verantwoor-
delijk is voor het ongeval, tegelijk ook de hoedanigheid van derde-getroffene kan 
hebben", schendt voornoemd artikel 29bis.

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 Eerste Aanleg te Namen, zitting hou-

dend in hoger beroep.

28 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Storck, afdelingsvoorzitter – Verslaggever: 
de h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot – Advocaat: mr. T'Kint.

Nr. 368

1° KAMER - 29 juni 2007

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 6 — ARTIKEL 6.2 - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TUCHTPROCEDURE - 
TOEPASSELIJKHEID

2º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - 
TUCHTPROCEDURE - TOEPASSELIJKHEID
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3º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TUCHTSANCTIE - 
BEOORDELING - GEZONDHEIDSZORG - GEVOLG

4º GENEESKUNDE — UITOEFENING VAN DE GENEESKUNDE - VERMOEDEN 
VAN ONSCHULD - TUCHTSANCTIE - BEOORDELING - GEZONDHEIDSZORG - GEVOLG

5º ARTS - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - TUCHTSANCTIE - BEOORDELING - GEZONDHEIDSZORG - 
GEVOLG

6º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIP

1º en 2° Artikel  6.2 E.V.R.M. en het  algemeen rechtsbeginsel  van het  vermoeden van  
onschuld  zijn  toepasselijk  in  tuchtprocedures  wanneer  de  procedure  die  concreet 
gevoerd wordt leidt of kan leiden tot de schrapping van de beroepsbeoefenaar1.

3º, 4° en 5° Het vermoeden van onschuld verhindert niet dat bij de bepaling van de zwaarte  
van een tuchtsanctie,  gelet  op  het  belang  van een goede gezondheidszorg  voor  de  
maatschappij, de tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regelmatig ter kennis 
werden gebracht2.

6º  Het  vermoeden  van  onschuld  is  geschonden  wanneer  een  rechterlijke  beslissing  
aanneemt dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit, terwijl diens schuld niet of nog  
niet volgens de wettelijke regels is bewezen en die beslissing hierop steunt3.

(R. T. ORDE DER GENEESHEREN)

ARREST

(A.R. D.06.0012.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beslissing, op 22 mei 2006 gewezen 

door de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het Nederlands als 
voertaal.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en 

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

- het algemeen rechtsbeginsel houdende het vermoeden van onschuld;
- artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de orde 

1 Zie  Cass.,  27  april  2001,  AR  C.00.0258.N,  nr  240  (architect).  Het  O.M.  concludeerde,  met 
verwijzing naar dit precedent, dat de toetsing aan artikel 6.2 E.V.R.M. enkel kon betrekking hebben 
op de vaststelling van feiten die de wettigheid van de bestreden beslissing kan aantasten en niet op de 
mogelijke invloed van die beslissing op een latere (strafrechterlijke) beslissing. Overigens verklaarde 
de raad van beroep die feiten, die eiser zelf aanvoerde, niet bewezen, maar nam ze enkel aan als één 
van de elementen van de gevaarlijkheid van eiser die de sanctie rechtvaardigde. Dit belet geen latere 
vrijspraak. 
2 Zie het standpunt van het O.M. in de vorige voetnoot.
3 Ibid.
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der geneesheren.
Aangevochten beslissingen
De  bestreden  beslissing:  "Doet  de  bestreden  beslissing  teniet.  Beslissend  met  de 

twee/derde meerderheid van de stemmen van de bij de beraadslaging aanwezige leden: 
Verklaart de feiten van de tenlasteleggingen bewezen. Schrapt (de eiser) van de lijst van 
de Orde der geneesheren",

op grond van de motieven op p. 4 -5:
"De gepleegde feiten vormen op zich een zware aanfluiting van de eer en de waardig-

heid van het geneeskundig beroep. (De eiser) is tuchtrechtelijk niet aan zijn proefstuk. De 
raad van beroep dient op te treden en zijn verantwoordelijkheden op te nemen om een her-
haling van gelijkaardige feiten te voorkomen. Noch het geneeskundig korps noch de pati-
ënten zijn met dergelijke beoefening van de geneeskunde gediend. Desbetreffend wordt 
nog verwezen naar de beroepsakte eigenhandig opgesteld door (de eiser) (stuk 16/1-2) 
waar hij aanhaalt dat hij kortelings voor de correctionele rechtbank te Antwerpen moet 
verschijnen wegens dubbele klacht 'waarvan één klacht onopzettelijke doding is'. Op in-
terpellatie hieromtrent, bevestigde hij dat hij door de raadkamer naar de rechtbank werd 
verwezen en verklaarde, zonder in details te treden, dat het niet ging om een ongeval maar 
wel om de uitoefening van het beroep. Uit al deze elementen treedt een bijzondere gevaar-
lijkheid van de betrokkene naar voor. De belangen van de maatschappij en ook de zijne 
vereisen dat hij niet verder de geneeskunde uitoefent met alle risico's en gevaren hieraan 
verbonden".

Grieven
In tuchtzaken, zoals in strafzaken, mag de bodemrechter bij de beoordeling van de op te 

leggen sanctie, in de regel, alle gegevens eigen aan de vervolgde persoon in acht nemen, 
maar in zijn oordeel mag hij geen strafbare feiten en/of tuchtrechtelijk vervolgbare feiten 
betrekken waarvoor de schuld van die vervolgde persoon niet onherroepelijk vaststaat.

Het vermoeden van onschuld, krachtens hetwelk een persoon onschuldig wordt geacht 
tot hij bij een beslissing, die kracht van gewijsde heeft, is veroordeeld, verzet zich daarte-
gen.

De appelrechters leiden de "bijzondere gevaarlijkheid van (de eiser)", die zijn schrap-
ping vereist, af "uit al deze elementen", zijnde niet alleen "De gepleegde feiten op zich", 
maar ook de vaststelling "(De eiser) is tuchtrechtelijk niet aan zijn proefstuk" en de ver-
wijzing naar de omstandigheid dat "(de eiser) door de raadkamer naar de rechtbank werd 
verwezen (...)" "wegens (...) onopzettelijke doding" in "de uitoefening van het beroep".

Uit geen enkel stuk waarop het Hof vermag regelmatig acht te slaan blijkt dat een on-
herroepelijke veroordeling van de eiser in deze strafprocedure voorlag aan de raad van be-
roep.

Hieruit volgt dat de bestreden beslissing onwettig de eiser schrapt van de lijst van de 
Orde der geneesheren door die tuchtstraf bepaald te hebben mede in functie van voorals-
nog strafrechtelijk vervolgde feiten, waaromtrent de schuld van de eiser nog niet onher-
roepelijk vaststaat (schending van artikel 6.2 EVRM, het algemeen rechtsbeginsel hou-
dende het vermoeden van onschuld en artikel 6, 2°, van het aangehaald KB nr. 79).

III. BESLISSING VAN HET HOF 
1. Krachtens artikel 6.2 EVRM en het algemeen rechtsbeginsel van het ver-

moeden van onschuld wordt eenieder die wegens een strafbaar feit wordt ver-
volgd,  voor onschuldig gehouden totdat  zijn  schuld volgens de  wet  bewezen 
wordt.

Die regel en dit beginsel zijn toepasselijk in tuchtprocedures wanneer de pro-
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cedure die concreet gevoerd wordt leidt of kan leiden tot de schrapping van de 
beroepsbeoefenaar.

2.  Het  vermoeden van onschuld verhindert  niet  dat  bij  de bepaling van de 
zwaarte van een tuchtsanctie, gelet op het belang van een goede gezondheidszorg 
voor de maatschappij, de tuchtrechter elementen of feiten betrekt, die hem regel-
matig ter kennis werden gebracht.

Dit  vermoeden is  wel  geschonden wanneer  een  rechterlijke  beslissing  aan-
neemt dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit, terwijl diens schuld niet of 
nog niet volgens de wettelijke regels is bewezen en die beslissing hierop steunt.

3. In de bestreden beslissing wordt vastgesteld dat:
- de aan de eiser ten laste gelegde feiten bijzonder ernstig zijn en de zwaar-

wichtigheid ervan ter zitting door alle betrokken onderhoorden in alle sereniteit 
werd bevestigd;

- de gepleegde feiten op zich een zware aanfluiting van de eer en de waardig-
heid van het geneeskundig beroep vormen;

- de eiser tuchtrechtelijk niet aan zijn proefstuk is en de raad van beroep dient 
op te treden en zijn verantwoordelijkheid op te nemen om een herhaling van ge-
lijkaardige feiten te voorkomen;

- noch het geneeskundig korps noch de patiënten met dergelijke uitoefening 
van de geneeskunde gediend zijn;

- de eiser aanhaalt dat hij binnenkort voor de correctionele rechtbank moet ver-
schijnen wegens dubbele klacht waarvan één klacht onopzettelijke doding is en 
hij bevestigt dat hij door de raadkamer naar de correctionele rechtbank werd ver-
wezen en de feiten geen betrekking hebben op een ongeval maar wel op de uitoe-
fening van zijn beroep.

Het bestreden arrest oordeelt vervolgens dat uit al deze elementen een bijzon-
dere gevaarlijkheid van de eiser naar voor komt en dat de belangen van de maat-
schappij en van de eiser vereisen dat deze niet verder de geneeskunde uitoefent 
met alle risico's en gevaren hieraan verbonden.

Tenslotte spreekt de bestreden beslissing de schrapping van de eiser van de 
lijst van de Orde van geneesheren uit.

4. Hieruit blijkt dat de bestreden beslissing de tuchtstraf van schrapping mede 
laat steunen op feiten die niet het voorwerp uitmaken van de tuchtvervolgingen, 
maar waarvoor de eiser strafrechtelijk wordt vervolgd en waarover de strafrech-
ter nog geen definitieve uitspraak heeft gedaan.

Door aldus te oordelen schendt de bestreden beslissing artikel 6.2 EVRM en 
miskent het algemeen rechtsbeginsel van het vermoeden van onschuld.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt de bestreden beslissing.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de be-
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streden beslissing.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.
Verwijst de zaak naar de raad van beroep van de Orde der geneesheren met het 

Nederlands als voertaal, anders samengesteld.

29 juni 2007 – 1° Kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslaggever: 
mevr. Deconinck – Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. Wouters.

Nr. 369

VAKANTIEKAMER - 3 juli 2007

CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - VORM VAN BETEKENING - 
CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

Het beroep in cassatie ingesteld door het  openbaar ministerie  tegen een arrest of  een 
vonnis dat in laatste aanleg in criminele, correctionele of politiezaken is gewezen, wordt  
betekend door de afgifte van een afschrift van de akte van cassatieberoep aan de partij  
tegen wie het beroep gericht is1. (Art. 418, eerste lid, Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE BERGEN T. P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0818.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 6 juni 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Bergen. 
De eiser voert een middel aan in een memorie die op 8 juni 2007 ter griffie van 

het Hof is ingekomen.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Krachtens artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, wordt, 

wanneer het beroep in cassatie tegen een arrest of een vonnis in laatste aanleg 
gewezen in  criminele,  correctionele  of  politiezaken,  ingesteld wordt  door  het 
openbaar ministerie, dit beroep niet alleen ingeschreven zoals bepaald in artikel 
417 van hetzelfde wetboek, maar tevens binnen een termijn van drie dagen bete-
kend aan de partij tegen wie het gericht is.

Deze bepaling vereist dat een afschrift van de akte van cassatieberoep wordt 
afgegeven aan de partij tegen wie het beroep is gericht.

Uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de griffier van de Strafuitvoe-

1 Cass., 25 april 2001, AC., 2001, nr 230
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ringsrechtbank te Bergen bij brief van 7 juni 2007 de verweerder ervan in kennis 
heeft gebracht "dat, bij akte van 6 juni 2007, het Openbaar Ministerie cassatiebe-
roep heeft ingesteld [tegen] het vonnis dat op 6 juni 2007 tegen [de voormelde 
eiser] is gewezen".

Noch dit stuk, noch enig ander waarop het Hof vermag acht te slaan, laten toe 
na te gaan of een integraal afschrift van de akte met de verklaring van cassatiebe-
roep aan de verweerder werd afgegeven en of, bijgevolg, werd voldaan aan wat 
bij het voormelde artikel 418, eerste lid, is voorgeschreven.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
Het Hof vermag geen acht te slaan op de memorie van de eiser die geen ver-

band houdt met de ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Laat de kosten ten laste van de Staat. 

3 juli 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.     

Nr. 370

VAKANTIEKAMER - 3 juli 2007

1º ONDERZOEKSGERECHTEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHAVING - AANWIJZING 
VAN SCHULD - BEWIJSVERKRIJGING - REGELMATIGHEID - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - 
OPDRACHT

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - AANWIJZING VAN SCHULD - 
BEWIJSVERKRIJGING - REGELMATIGHEID - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - OPDRACHT

1º en 2° Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de 
hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwijzingen  
bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is de kamer van 
inbeschuldigingstelling  voor  het  onderzoek  naar  de  handhaving  van  de  voorlopige 
hechtenis  weliswaar  slechts  gehouden  tot  een  prima  facie  onderzoek  naar  de 
aangevoerde onregelmatigheid; die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer  
de  kamer  van  inbeschuldigingstelling  tevens  geroepen  is  met  toepassing  van  artikel  
235bis, §2, Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van  
een of meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit  
onderzoek op een latere datum uitstellen1. (Art. 235bis, §2, Sv.)

(K.)

ARREST

(A.R. P.07.0920.N)

1 Cass., 9 nov. 2005, AR P.05.1378.F, n° 585. 
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I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te Gent, 

kamer van inbeschuldigingstelling, van 21 juni 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Artikel 235bis, §1, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van 

inbeschuldigingstelling bij de regeling van de rechtspleging, op vordering van 
het openbaar ministerie, op verzoek van een der partijen of ambtshalve de regel-
matigheid van de haar voorgelegde procedure onderzoekt.

De tweede paragraaf van dit artikel bepaalt dat de kamer van inbeschuldiging-
stelling op dezelfde wijze handelt in de andere gevallen waarin ze kennisneemt 
van de zaak.

2. Uit deze bepalingen volgt dat wanneer de kamer van inbeschuldigingstel-
ling, in hoger beroep tegen een beslissing van de raadkamer over de handhaving 
van de voorlopige hechtenis, geroepen is uitspraak te doen over de regelmatig-
heid van de  bewijsverkrijging,  zij  krachtens  artikel  235bis,  §2,  Wetboek van 
Strafvordering gehouden is dit te doen.

3. Wanneer de verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de 
hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen aanwij-
zingen bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is 
de kamer van inbeschuldigingstelling voor het onderzoek naar de handhaving 
van de voorlopige hechtenis weliswaar slechts gehouden tot een prima facie on-
derzoek van de aangevoerde onregelmatigheid. 

4. Die omstandigheid neemt evenwel niet weg dat wanneer de kamer van inbe-
schuldigingstelling tevens geroepen is  met  toepassing  van artikel  235bis,  §2, 
Wetboek van Strafvordering uitspraak te doen over de regelmatigheid van een of 
meerdere onderzoekshandelingen, zij dit onderzoek moet doen, ook al kan zij dit 
onderzoek op een latere datum uitstellen.

5. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de eiser de kamer van inbe-
schuldigingstelling gevorderd heeft uitspraak te doen over de regelmatigheid van 
een aantal onderzoeksdaden en de met die onderzoeksdaden betrekking hebben-
de processen-verbaal uit het dossier te verwijderen.

6. Het arrest oordeelt dat in het kader van de handhaving van de voorlopige 
hechtenis enkel een prima facie onderzoek van de door de verdachte gewraakte 
onderzoekshandelingen vereist is. Dienvolgens beperkt het zich ertoe te oordelen 
dat deze onderzoekshandelingen prima facie regelmatig zijn. Het arrest doet, al-
hoewel  daartoe  gevraagd,  evenwel  geen  uitspraak  met  toepassing  van  artikel 
235bis Wetboek van Strafvordering en verdaagt dit onderzoek evenmin naar een 
latere rechtszitting. Aldus is de beslissing niet naar recht verantwoord.
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Het middel is gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het geen uitspraak doet over eisers 

verzoek toepassing te maken van artikel 235bis Wetboek van Strafvordering.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
Verwerpt het cassatieberoep voor het overige.
Veroordeelt de eiser in de helft van de kosten en laat de overige kosten ten las-

te van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Gent, kamer van 

inbeschuldigingstelling, anders samengesteld.

3 juli 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever:  de h. Maffei –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. S. Mary, Brussel, J. Van Cauter, Gent en N. Van Der Smissen, Brussel. 

Nr. 371

VAKANTIEKAMER - 10 juli 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — STRAFZAKEN - 
RECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG - ZAAK IN BERAAD - VERZUIM VAN MEER DAN ZES 
MAAND OM DE ZAAK TE BERECHTEN - ONTTREKKING

Wanneer noch de kenmerken van de zaak, noch de persoonlijke toestand van de rechter  
het  verzuim  gedurende  meer  dan  zes  maanden  de  zaak,  die  hij  in  beraad  heeft  
genomen,  te  berechten,  verantwoorden,  dient  de  zaak  aan die  rechter  onttrokken te  
worden en verwezen naar de rechtbank anders samengesteld1. (Art. 652, Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.07.0288.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De verzoeker heeft op 19 juni 2007 een verzoek neergelegd tot onttrekking 

van de voormelde zaak aan Paul V., rechter in de Rechtbank van Eerste Aanleg 
te B., wegens verzuim gedurende meer dan zes maanden de zaak die hij in be-
raad heeft genomen, te berechten.

De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B. heeft op 25 juni 2007 
zijn opmerkingen ter griffie van het Hof ingediend.

Rechter P.V. heeft op 27 juni 2007 zijn opmerkingen ter griffie van het Hof in-

1 Cass., 27 okt. 2006, AR C.06.0536.N, n°.519.
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gediend. 
De niet-verzoekende partijen hebben geen opmerkingen ingediend. 
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat rechter P.V. de voormelde 

zaak op 13 december 2006 in beraad heeft genomen en dat hij tot op heden in die 
zaak nog geen uitspraak heeft gedaan.

2.  De voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B., korpschef van 
rechter P. V., verklaart dat er geen rechtvaardiging is voor de laattijdigheid. 

Rechter P.V. verklaart dat het uitblijven van de uitspraak te wijten is aan:
- een tuchtschorsing van een maand (van 5 januari tot 5 februari 2007);
- de opvraging op 31 mei 2007 van het dossier door de voorzitter van de recht-

bank;
- de aard en de ingewikkeldheid van de zaak;
- de werklast en zijn persoonlijke situatie.
3. De zaak zelf vertoont geen bijzondere kenmerken die een beraad van meer 

dan zes maanden kunnen verantwoorden.
De persoonlijke toestand van de betrokkene die door de voorzitter met minder 

rechtszittingen werd belast, kan dit evenmin verantwoorden.
4. De beslissing over het geschil mag in het belang van een goede rechtsbede-

ling niet langer uitblijven.
Het verzoek tot onttrekking is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Onttrekt aan rechter P.V. de zaak ingeschreven op de rol van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te B. met nummer S/346/2004.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge, anders sa-

mengesteld.
Veroordeelt de Belgische Staat in de kosten.

10 juli 2007 – Vakantiekamer –  Voorzitter en Verslaggever:  de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal.

Nr. 372

VAKANTIEKAMER - 24 juli 2007

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE — ALGEMEEN - 
STRAFZAKEN - GEWETTIGDE VERDENKING - VORDERING TOT ONTTREKKING - TERMIJN WAARBINNEN 
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HET HOF UITSPRAAK DIENT TE DOEN

De  termijnen  en  de  opschorting  van  de  rechtspleging  die  door  het  Wetboek  van 
Strafvordering zijn opgelegd, maken dat het Hof zonder dralen over een vordering tot  
onttrekking  van  de  zaak  wegens  gewettigde  verdenking  uitspraak  doet  zodat  de 
rechtsbedeling kan verdergaan. (Artt. 531, 545 en 551, Sv.)

(V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.0891.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Bij verzoekschrift dat op 20 juni 2007 ter griffie van het Hof is ingediend, 

heeft  de  eiser  verzocht  dat  de  dossiers  J3-86/05,  J3-102/05,  J3-67/06  en  J3-
108/06 die door onderzoeksrechter Olivier Bontyes worden behandeld en waar-
van het onderzoek, dat met het oog op de regeling van de rechtspleging is vastge-
steld op de terechtzitting van de raadkamer van die rechtbank van 22 juni 2007, 
sine die was uitgesteld, wegens gewettigde verdenking, aan de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Dinant, zouden worden onttrokken.

Bij arrest van 27 juni 2007 heeft het Hof beslist dat het verzoek niet kennelijk 
onontvankelijk is.

De voorzitter van de voormelde rechtbank en de met naam vermelde leden van 
het gerecht hebben de bij artikel 545 van het Wetboek van Strafvordering voor-
geschreven verklaring opgesteld. Die verklaring werd op de griffie van het Hof 
ontvangen op 10 juli 2007.

Daarnaast heeft één van de met naam vermelde rechters een aanvullende ver-
klaring opgesteld die op diezelfde griffie werd ontvangen op 16 juli 2007.

De procureur des Konings heeft zijn advies gegeven in een geschrift dat op de 
voormelde griffie op 18 juli 2007 is ingekomen.

De niet-verzoekende partijen hebben geen conclusies neergelegd.
Op de terechtzitting van 24 juli 2007 heeft raadsheer Paul Mathieu verslag uit-

gebracht en heeft advocaat-generaal Dirk Thijs geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
1. De eiser zet uiteen dat hij heeft vernomen dat de voorzitter van de Recht-

bank van Eerste Aanleg te Dinant "een 'pact' had gesloten of toch minstens had 
gepoogd een 'pact'  te  sluiten met  Meester  Jean-Marie  Cheffert,  volgens welk 
deze laatste aanvaardde om aan voorzitter Francis een getuigenis te leveren die 
het bewijs aanvoert van collusie tussen de verdediging van Dhr. D., d.i. advocaat 
Delaey, vennoot van Meester Cheffert, en rechter Monin, in ruil waarvoor voor-
zitter Francis Meester Cheffert van het 'goed gevolg' verzekerde van een te Di-
nant lopend onderzoek inzake [de voormelde eiser]", dat "het bestaan van dit 
pact werd besproken door advocaat Thierry Delaey [...] in een brief die deze [aan 
een lid van het Hof van Cassatie] heeft gericht".

Hij preciseert dat "hij voor zijn verdediging uiteraard genoodzaakt zal zijn om 
'dat pact' aan te halen en het als argument te gebruiken".
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2. In zijn advies zet de procureur des Konings te Dinant uiteen dat de procu-
reur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik verwittigd werd van de door P. V. 
in zijn verzoekschrift aangevoerde feiten en dat deze magistraat een onderzoek 
heeft geopend onder het nummer C/7565/2/06.

De procureur des Konings is van mening dat alleen de onderzoeken van de 
procureur-generaal "de werkelijkheid achter de grieven van de heer V. kunnen 
verifiëren" en dat het, in die omstandigheden, goed zou zijn mocht het Hof zijn 
beslissing over de gegrondheid van het verzoekschrift van de eiser aanhouden 
"tot na afloop van het onderzoek van de procureur-generaal".

Dat advies kan om de volgende redenen niet opgevolgd worden :
- de wetgever heeft gewild dat het verzoek tot verwijzing van een rechtbank 

naar een andere met spoed wordt behandeld; de termijnen die bij artikel 545 van 
het Wetboek van Strafvordering zijn opgelegd, getuigen daarvan;

- wanneer het Hof, zoals te dezen, het verzoek niet kennelijk onontvankelijk 
heeft verklaard en het een arrest heeft gewezen overeenkomstig het vierde lid 
van dat artikel, met toepassing van de artikelen 531 en 551 van het voormelde 
wetboek, schorst de betekening van dit arrest aan de partijen de procedure van 
rechtswege, behalve de daden en procedures tot bewaring van recht en van on-
derzoek;

- het verzoek tot onttrekking hindert de rechtsgang; de termijnen en de op-
schorting van de rechtspleging die bij wet zijn opgelegd maken dat het Hof zon-
der verwijl over dat verzoek uitspraak doet zodat de rechtspleging doorgang kan 
vinden.

3. Met uitzondering van de voorzitter van de rechtbank François Francis en 
van onderzoeksrechter Olivier Bontyes "die de nadruk leggen op het principe van 
de natuurlijke rechter", zijn de overige met naam aangewezen leden van het ge-
recht "het eens met het verzoek tot onttrekking van de zaak wegens gewettigde 
verdenking".

Zoals blijkt uit het advies van deze laatsten, gelet op het beperkte aantal magi-
straten in de rechtbank te Dinant, kunnen de feiten vermeld in het verzoekschrift, 
in de veronderstelling dat zij bewezen zijn, bij de eiser en bij derden gewettigde 
verdenking doen ontstaan over de objectiviteit en onpartijdigheid van het rechts-
college.

Het verzoek is gegrond.

Dictum

Het Hof,

Onttrekt de zaken die door de onderzoeksrechter Olivier Bontyes zijn onder-
zocht en die het  voorwerp uitmaken van de dossiers J3-86/05, J3-102/05, J3-
67/06 en J3-108/06 aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant.

Verwijst de zaken naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

24 juli 2007 – Vakantiekamer –  Voorzitter:  de h. Forrier,  afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
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Advocaten: mrs. M.-F. Dubuffet, Brussel en J. Englebert, Brussel.

Nr. 373

VERENIGDE KAMERS - 24 juli 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - 
CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - AKTE VAN BETEKENING - 
TERMIJN VAN NEERLEGGING

2º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
VONNIS - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - BETEKENING - AKTE VAN 
BETEKENING - TERMIJN VAN NEERLEGGING

3º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - VONNIS - CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
BETEKENING - AKTE VAN BETEKENING - TERMIJN VAN NEERLEGGING

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
UITSPRAAK - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG

5º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) — ARTIKEL 149 
- STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITSPRAAK - AARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITSPRAAK - AARD VAN DE BESLISSING – GEVOLG

1º, 2° en 3° Het openbaar ministerie dat cassatieberoep aantekent tegen een vonnis van de 
strafuitvoeringsrechtbank moet de akte van betekening van het cassatieberoep aan de 
partij tegen wie het gericht is, neerleggen ter griffie van het Hof van Cassatie binnen de  
termijn gesteld in artikel 420bis, eerste lid, Sv1.  (Artt. 418 en 420bis, eerste lid, Sv.; Art. 
97, §1, Wet Strafuitvoering)

4º,  5°  en  6°  Telkens  als  de  strafuitvoeringsrechtbank  uitspraak  doet  over  de  haar 
voorgelegde betwistingen, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 van de  
Grondwet,  zodat het in  openbare terechtzitting moet worden uitgesproken nu de Wet 
Strafuitvoering niet in een uitzondering op die regel voorziet2. (Art. 149, Gw. 1994)

(PROCUREUR DES KONINGS te Gent T. D.)

Conclusie van advocaat-generaal Dirk THIJS:
Retroakten
[1]
In dit dossier wordt Uw Hof geroepen zich in verenigde kamers uit te spreken over het 

cassatieberoep dat werd ingesteld door de procureur des konings bij de rechtbank van 
eerste  aanleg  te  Gent  tegen  het  vonnis  op  verwijzing  uitgesproken  door  de 
Strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 27 juni 2007.

Bij arrest van 10 april 2007 vernietigde de tweede kamer van Uw Hof het vonnis dat de 
Strafuitvoeringsrechtbank te Gent op 14 maart 2007 in de zaak P.D.B. had uitgesproken 

1 Zie de conclusie van het O.M.
2 Ibid.
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en verwees het de zaak naar dezelfde Strafuitvoeringsrechtbank, anders samengesteld.
De vernietiging van het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank van 14 maart 2007 

werd uitgesproken ingevolge een ambtshalve aangevoerd middel gesteund op artikel 149 
van de Grondwet. 

Waar  dat  vonnis  van  de  Strafuitvoeringsrechtbank  immers  stelde  dat  het  werd 
“uitgesproken op de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank Gent, te Gent op 14 maart  
2007”, oordeelde het Hof in het arrest van 10 april 2007 dat noch uit die vermelding, noch 
uit  enig ander stuk waarop het Hof vermocht acht te slaan, bleek dat het vonnis was 
uitgesproken  in  openbare  terechtzitting  zodat  het  vonnis  aldus  artikel  149  van  de 
Grondwet schond.

Het thans bestreden vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank van Gent van 27 juni 2007 
uitgesproken op verwijzing, stelt uitdrukkelijk dat de “beslissing” of “vonnis” van de wet  
van 17 mei 2006, conform de wil van de wetgever, geen vonnis is in de zin van artikel 149  
van de Grondwet en dat een uitspraak in openbare terechtzitting, niet van toepassing is” 
en zegt uitdrukkelijk dat “deze beslissing is genomen te Gent op 27 juni 2007.”

Het enige middel van de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te 
Gent tegen het vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank van 27 juni 2007, voert schending 
aan van artikel 149 van de Grondwet.

Nu dit middel dezelfde draagwijdte heeft als het in het arrest van het Hof van 10 april 
2007 ambtshalve aangevoerd middel, dient het Hof zich thans in toepassing van artikel 
1119, eerste alinea, van het Gerechtelijk Wetboek in verenigde kamers uit te spreken over 
dit cassatieberoep van de procureur des Konings.

Uw Hof stelde immers meermaals dat het middel dat wordt aangevoerd tot staving van 
een  cassatieberoep  tegen  een  beslissing  op  verwijzing  na  cassatie,  door  de  verenigde 
kamers  van  het  Hof  wordt  getoetst  wanneer  die  beslissing  onverenigbaar  is  met  het 
cassatiearrest en het middel dezelfde strekking heeft als het middel dat door dat arrest 
werd aangenomen (Cass., 25 februari 1993, Ver. K;, AR 9373, nr. 115, met concl. adv.-
gen. Liekendael in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 115; Cass., 24 november 1997, S.96.0027.F, 
met concl.  Adv.-gen. Leclercq in Bull. en Pas., 1997, I, nr. 499; Cass., 18 januari 1999, 
A.C., 1999, nr. 28; Cass., 25 september 2002, AR P.02.0153.F, www.cass.be).

De ontvankelijkheid van het cassatieberoep
[2]
Voorafgaand aan het onderzoek van het aangevoerde middel,  rijst de vraag naar de 

ontvankelijkheid van het casssatieberoep dat de procureur des Konings heeft  ingesteld 
tegen het  vonnis  op verwijzing van de Strafuitvoeringsrechtbank te  Gent  van 27 juni 
2007,  gelet  op  het  arrest  dat  uw Hof  op  6  juni  2007  heeft  uitgesproken  in  de  zaak 
P.07.0689.F (www.cass.be).

In  dat  arrest  blijkt  Uw  hof  te  hebben  geoordeeld  dat  het  cassatieberoep  van  het 
openbaar ministerie tegen een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank niet ontvankelijk is 
wanneer de stukken waaruit  blijkt  dat  het  cassatieberoep werd betekend aan de partij 
tegen wie het is gericht, niet werden neergelegd ter griffie van het Hof binnen de termijn 
van vijf dagen na het instellen van het cassatieberoep.

[3]
Overeenkomstig  artikel  96  van  de  Wet  van  17  mei  2006  betreffende  de  externe 

rechtspositie  van  de  veroordeelden  tot  een  vrijheidstraf  en  de  aan  het  slachtoffer 
toegekende  rechten  in  het  raam  van  de  strafuitvoeringsmodaliteiten  (hierna  Wet 
Strafuitvoering)  staat  tegen  de  beslissingen  van  de  strafuitvoeringsrechter  en  van  de 
strafuitvoeringsrechtbank  met  betrekking  tot  de  toekenning,  de  afwijzing  of  met 
betrekking  tot  de  herroeping  van  de  in  Titel  V  van  die  wet  bedoelde 

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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strafuitvoeringsmodaliteiten en tot de herziening van de bijzondere voorwaarden, evenals 
de overeenkomstig Titel XI van dezelfde wet genomen beslissingen, cassatieberoep open 
voor het openbaar ministerie en de veroordeelde. 

Artikel 97, §1, eerste alinea, Wet Strafuitvoering bepaalt dat het openbaar ministerie 
het cassatieberoep instelt binnen een termijn van vierentwintig uur, te rekenen van de dag 
waarop de beslissing hem werd ter kennis gebracht.

Voor  de  veroordeelde  bedraagt  deze  termijn  eveneens  vierentwintig  uur,  echter  te 
rekenen van de dag van de kennisgeving van het vonnis bij gerechtsbrief.

De tweede alinea, van artikel 97, §1, Wet Strafuitvoering bepaalt vervolgens dat de 
cassatiemiddelen worden voorgesteld in een memorie die op de griffie van het Hof van 
Cassatie moet toekomen ten laatste op de vijfde dag na de datum van het cassatieberoep.

[4]
In  voorliggende  zaak  blijkt  het  openbaar  ministerie  tegen  het  vonnis  van  de 

strafuitvoeringsrechtbank van 27 juni 2007 cassatieberoep te hebben ingesteld op 28 juni 
2007, hetzij binnen de termijn bepaald in artikel 97, §1, eerste alinea, Wet Strafuitvoering.

Een memorie houdende middelen werd op 29 juni 2007 neergelegd ter griffie van het 
Hof, hetzij binnen de termijn van vijf dagen waarin artikel 97, §1, tweede alinea, Wet 
Strafuitvoering voorziet.

De stukken waaruit  blijkt  dat het openbaar ministerie het cassatieberoep heeft  laten 
betekenen aan de partij tegen wie het is gericht, werden neergelegd ter griffie van het Hof 
op  5  juli  2007,  en  dus  buiten  de  termijn  van  vijf  dagen  na  het  instellen  van  het 
cassatieberoep.

[5]
Naast de termijn van vierentwintig uren om cassatieberoep in te stellen en de termijn 

van vijf dagen om een memorie te doen toekomen ter griffie van het Hof, voorziet de Wet 
Strafuitvoering  niet  in  andere  vormvereisten  waaraan  het  cassatieberoep  dat  wordt 
ingesteld tegen een vonnis van de Strafuitvoeringsrechtbank dient te voldoen.

Aldus is in de Wet Strafuitvoering niets bepaald omtrent het vereiste van betekening 
noch omtrent de termijn voor het neerleggen van andere stukken dan de memorie waarvan 
sprake in artikel 97, §1,  tweede alinea,  Wet Strafuitvoering, zoals de stukken waaruit 
blijkt  dat een cassatieberoep dat het openbaar ministerie instelt  werd betekend aan de 
partij tegen wie het is gericht.

Bij gebreke aan andersluidende bepalingen daaromtrent in de Wet Strafuitvoering dient 
dienaangaande dan ook teruggegrepen te worden naar het gemeen recht, dat in deze is 
bepaald in de artikelen 416 en volgende van het Wetboek van Strafvordering.

In  zoverre  immers  in  bijzondere  strafwetten  niet  in  een  van  het  gemeen  recht 
afwijkende regeling is voorzien, geldt de normale casatieprocedure zoals bepaald in het 
Wetboek van Strafvordering.

In zijn mercuriale van 1 september 2005 merkte procureur-generaal Marc De Swaef, zij 
het  in  het  kader  van een onderzoek naar  de  reikwijdte  van artikel  416,  eerste  alinea, 
Wetboek van Strafvordering ten aanzien van bijzondere strafwetten, ook op dat men meer 
in  het  algemeen  “de  beginselen  van  het  Wetboek  van  Strafvordering  van  toepassing  
[acht] op de bijzondere strafwetten, behoudens afwijkende bepalingen” (M. DE SWAEF, 
Penaal  cassatieberoep  van  nu  en  straks:  enkele  denkrichtingen  voor  de  toekomst, 
mercuriale van 1 september 2005, nr. 16).

Ook voormalig voorzitter van het Hof Jules D’HAENENS schreef: “In principe zijn de 
beginselen van het Wetboek van Strafvordering toepasselijk op die bijzondere strafwetten,  
behoudens  afwijkende  bepalingen.  (…)  Dit  betekent  dat,  telkens  wanneer  toepassing 
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wordt gemaakt van bijzondere strafwetten, tevens moet worden nagegaan of en in welke  
mate  deze  wetten  bijzondere  procedurevoorschriften  inhouden”  (J.  D’HAENENS, 
Belgisch strafprocesrecht, Gent, Story-Scientia, 1985, nr. 56).

Toegespitst  op  het  cassatieberoep  in  strafzaken,  impliceren  voorgaande  beginselen 
derhalve dat enerzijds nauwlettend dient te worden onderzocht welke regels betreffende 
het rechtsmiddel van het cassatieberoep in de bijzondere strafwet zijn opgenomen die de 
toepassing  van  andersluidende  algemene  regels  uit  het  Wetboek  van  Strafvordering 
uitsluiten en anderzijds dat de algemene regels nog steeds van toepassing blijven wanneer 
de bijzondere strafwetten daaromtrent niets afwijkend bepalen.

Wat het rechtsmiddel van het cassatieberoep betreft dat wordt ingesteld in het kader 
van de Wet  Strafuitvoering,  betekent het  voorgaande dat in  afwijking van artikel  422 
Wetboek van Strafvordering een termijn van vierentwintig uur geldt om cassatieberoep in 
te  stellen  terwijl  in  afwijking  van  artikel  420bis,  Wetboek  van  Strafvordering  een 
memorie dient toe te komen op de griffie van het Hof ten laatste op de vijfde dag na de 
datum van het cassatieberoep.

Behoudens  hetgeen  is  bepaald  in  artikel  97,  §3,  Wet  Strafuitvoering  omtrent  de 
schorsende kracht van het cassatieberoep tegen een beslissing die een in Titel V of Titel 
XI bedoelde strafuitvoeringsmodaliteit toekent alsook omtrent de termijn waarbinnen het 
Hof zich over het cassatieberoep moet uitspreken – thema’s die hier verder niet aan de 
orde zijn – zullen voor de overige modaliteiten en vormvereisten van het cassatieberoep 
dan ook de regels uit het Wetboek van Strafvordering blijven gelden.

[6]
Dit besluit moet dan óók gelden voor de termijn waarbinnen het openbaar ministerie de 

stukken waaruit blijkt dat het cassatieberoep werd betekend aan de partij tegen wie het is 
gericht, moet neerleggen ter griffie van het Hof.

Na de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof omtrent de verenigbaarheid van artikel 
418 Wetboek van Strafvordering met de Grondwet (met name de arresten van 30 juni 
2004, nr. 120/2004, en van 13 september 2005, nr. 139/2005), staat vast dat de daarin 
bepaalde betekeningsverplichting nog steeds geldt voor het openbaar ministerie.

Sinds  voormelde  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof  kan  het  Hof  het 
cassatieberoep bij gebrek aan betekening weliswaar niet (meer) onontvankelijk verklaren 
inzoverre het uitgaat van de burgerlijke partij, maar dient het openbaar ministerie nog 
steeds tot  betekening van zijn cassatieberoep over te gaan; bij gebreke daarvan zal de 
sanctie  de  niet-ontvankelijkheid  van  het  door  het  openbaar  ministerie  ingestelde 
cassatieberoep zijn.

De verplichting tot betekening bedoeld in artikel 418 Wetboek van Strafvordering geldt 
derhalve nog steeds voor het openbaar ministerie, óók indien het cassatieberoep instelt 
tegen een vonnis van de strafuitvoeringsrechtbank.

Anders gezegd: nu de Wet Strafuitvoering niets afwijkend heeft bepaald omtrent de 
verplichting tot betekening van het cassatieberoep door het openbaar ministerie, blijft de 
algemene regel van artikel 418 Wetboek van Strafvordering zoals het toepasselijk is na 
voormelde  rechtspraak  van  het  Grondwettelijk  Hof,  dan  ook  gelden  in 
strafuitvoeringszaken; dit is  niet anders wat betreft de precieze modaliteiten, en in het 
bijzonder de termijnen die inzake betekening en neerlegging van de betekeningsexploten, 
moeten worden in acht genomen.

[7]
Artikel  418,  eerste  alinea,  Wetboek  van  Strafvordering  bepaalt  weliswaar  dat  de 

betekening  van  het  cassatieberoep  aan  de  partij  tegen  wie  het  is  gericht,  dient  te 
geschieden binnen een termijn van drie dagen.
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Niettemin neemt men aan dat deze termijn van drie dagen waarbinnen de betekening 
dient  te  gebeuren,  niet  op  straffe  van  nietigheid  is  voorgeschreven,  maar  dat  het 
noodzakelijk doch voldoende is dat de originele betekeningsstukken worden neergelegd 
ter  griffie  van  het  Hof  van  Cassatie  binnen  de  wettelijke  termijn  (R.  DECLERCQ, 
Cassation en matière  répressive,  Brussel,  Bruylant,  2006,  nr.  431.  Vergelijk  ook met 
o.m.: M. TRAEST, “Krachtlijnen van het cassatieberoep in strafzaken”, N.C. 2007, (97) 
112 en de verwijzingen aldaar).

Meteen rijst dan uiteraard de vraag of daarvoor de termijnen blijven gelden die bestaan 
in  het  gemeen  recht,  met  name  deze  bepaald  in  artikel  420bis,  Wetboek  van 
Strafvordering,  dan  wel  of  ook  de  termijn  die  in  artikel  97,  §1,  Wet  Strafuitvoering 
bepaald is voor het neerleggen van de memorie toepassing vindt op de termijn waarbinnen 
de originele betekeningsstukken moeten worden neergelegd.

[8]
Toepassing van de onder randnummer 5 aangehaalde beginselen, leidt ongetwijfeld tot 

de  conclusie dat ook voor die  termijn het  gemeen recht blijft  gelden,  met  name deze 
bepaald in artikel 420bis, Wetboek van Strafvordering.

Anders gesteld, indien de wetgever had gewild dat ook voor het neerleggen van de 
originele betekeningsstukken – of andere stukken dan de memorie – de termijn van vijf 
dagen zoals bepaald in artikel 97, §1, Wet Strafuitvoering zou gelden, dan had hij dit ook 
uitdrukkelijk moeten bepalen in de Wet Strafuitvoering.

Die  vaststelling  is  des  te  pertinenter  nu  de  verplichting  tot  betekening  zélf  niet 
voortvloeit uit een specifieke bepaling daaromtrent in de Wet Strafuitvoering maar wel uit 
artikel 418 Wetboek van Strafvordering als bepaling van gemeen recht.

Ook om die  laatste  reden komt het  mij  logisch voor  om voor  het  bepalen  van  de 
termijnen waarbinnen de originele betekeningsstukken van het cassatieberoep dienen toe 
te komen ter griffie van het Hof toepassing te maken van het gemeen recht terzake, met 
name van artikel 420bis, Wetboek van Strafvordering.

Met andere woorden, enkel in zoverre het gaat om de termijn voor het neerleggen van 
de  memorie  is  de  termijn  van  artikel  420bis,  Wetboek  van  Strafvordering  niet  van 
toepassing in strafuitvoeringszaken gelet op de afwijkende bepaling in artikel 97, §1, Wet 
Strafuitvoering; wat evenwel de termijn voor het neerleggen van de betekeningstukken 
betreft,  blijven  de  termijnen  bedoeld  in  artikel  420bis,  Wetboek  van  Strafvordering 
onverkort gelden.

Die laatste bepaling houdt in dat de betekeningsstukken niet enkel dienen te worden 
neergelegd ter griffie van het Hof binnen een termijn van twee maanden na inschrijving 
van de zaak op de algemene rol  –  termijn  die  in  de praktijk  in  strafuitvoeringszaken 
uiteraard korter zal zijn gelet op het feit dat het Hof zich in het geval van artikel 97, §3, 
tweede  alinea,  Wet  Strafuitvoering  binnen  een  termijn  van  dertig  dagen  dient  uit  te 
spreken  over  het  cassatieberoep  –  maar  dat  zij  óók  ten  minste  acht  dagen  voor  de 
terechtzitting ter griffie moeten zijn ingediend.

Er moeten derhalve in alle geval acht vrije dagen worden gelaten tussen het indienen 
van de betekeningsstukken ter griffie van het Hof – in welk geval de mededeling aan het 
openbaar  ministerie  waarvan  sprake  in  artikel  420bis,  eerste  alinea,  Wetboek  van 
Strafvordering overigens geacht wordt te zijn verricht – en de datum van de terechtzitting 
(Cfr. R. DECLERCQ, Cassation en matière répressive, Brussel, Bruylant, 2006, nr. 434; 
R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 2395).

De originele betekeningsstukken werden ten deze ter griffie van het Hof neergelegd op 
5 juli 2007, dit is méér dan acht dagen voor de datum waarop de zaak werd vastgesteld, 
met name op 24 juli 2007 en uiteraard ook binnen de termijn van twee maanden na de 
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inschrijving van deze zaak op de algemene rol van het Hof.
Het cassatieberoep is derhalve ontvankelijk. 
Het middel
[9]
Het enige middel van de procureur des Konings voert schending aan van artikel 149 

Grondwet  doordat  het  vonnis  van  de  Strafuitvoeringsrechtbank  niet  in  openbare 
terechtzitting werd uitgesproken.

Waar het bestreden vonnis zegt dat deze beslissing is genomen te Gent op 27 juni 2007, 
wordt aangevoerd dat noch uit deze vermelding noch uit enig ander stuk blijkt dat het 
vonnis  in  openbare  terechtzitting  is  uitgesproken  zodat  artikel  149  Grondwet  is 
geschonden.

[10]
Artikel 149 van de Grondwet bepaalt: “Ek vonnis is met redenen omkleed. Het wordt in  

openbare terechtzitting uitgesproken.”
Anders dan het geval is met artikel 148, eerste alinea, Grondwet dat bepaalt dat de 

terechtzittingen van de rechtbanken openbaar zijn, tenzij de openbaarheid gevaar oplevert 
voor de orde of de goede zeden in welk geval zulks door de rechtbank bij vonnis wordt 
verklaard, voorziet artikel 149 Grondwet niet in een mogelijkheid om van de verplichting 
tot uitspraak in openbare terechtzitting af te wijken (Cfr. C. VAN DEN WYNGAERT, 
Strafrecht, strafvordering & internationaal strafrecht, Antwerpen, Maklu, 2006, 1094). 

Uit de rechtspraak van het Hof blijkt dat de voorschriften van de openbaarheid van de 
terechtzitting en de uitspraak van de vonnissen in  openbare terechtzitting,  slechts van 
toepassing zijn op de beslissingen van de hoven en de rechtbanken van de rechterlijke 
macht  in  de  zin  van  de  artikelen  144  en  145  Grondwet;  slechts  in  zoverre  deze 
voorschriften ook uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard door bijzondere bepalingen 
zullen zij ook in acht moeten worden genomen door administratieve of tuchtrechtelijke 
organen, afgezien van een eventuele toepassing van artikel 6 EVRM terzake (Cfr.  Cass. 
16  februari  1995,  A.C.  1995,  nr.  95;  Cass.  9  oktober  1959,  A.C.  1960,  115,  met  de 
conclusie  van  procureur-generaal  Hayoit  de  Termicourt.  Cfr. K.  RIMANQUE,  De 
grondwet  toegelicht,  gewikt  en  gewogen,  Antwerpen,  Intersentia,  1999,  297-298;  M. 
UYTTENDAELE,  Précis  de  droit  constitutionnel  belge.  Regards  sur  un  système 
institutionnel  paradoxal,  Brussel,  Bruylant,  2005,  nr.  541  die  ook  bevestigt:  "Les 
principes  constitutionnels  relatifs  à  la  publicité  des  audiences  des  tribunaux  et  du  
prononcé du jugement ne sont applicables de plein droit  qu’aux tribunaux de l’ordre  
judiciaire.").

Nog  in  een  arrest  van  16  november  2005  herinnerde  het  Hof  er  aan  dat  de  regel 
betreffende de uitspraak van vonnissen in openbare terechtzitting alleen van toepassing is 
op de vonnisgerechten van de rechterlijke orde en geen enkele wettelijke bepaling de 
aanwezigheid voorschrijft van het openbaar ministerie op het ogenblik dat de beslissingen 
van de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling worden gewezen (Cass. 16 
november 2005, P.05.1257.F, www.cass.be).

Nu  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  géén  penitentiaire 
rechtbank was, maar een administratief orgaan kon men dan ook besluiten dat de bepaling 
van artikel 149 Grondwet en de in dat artikel opgelegde openbaarheid van de uitspraak 
niet  op  de  Commissie  voor  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling  van  toepassing  was 
omdat laatstvermeld artikel slechts toepassing vindt op de hoven en rechtbanken van de 
rechterlijke macht waaronder de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
niet resulteerde.

De verplichting om het vonnis in openbare terechtzitting uit te spreken, geldt overigens 

http://www.cass.be/
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ook  indien  de  zaak  niet  in  openbare  terechtzitting  maar  met  gesloten  deuren  of  in 
raadkamer werd behandeld; enkel indien de wet uitdrukkelijk in een uitzondering daarop 
voorziet,  geldt  deze verplichting niet  wat  bijvoorbeeld het  geval  is  met  artikel  5,  §2, 
Probatiewet dat bepaalt dat het vonnisgerecht,  bij wie een vordering of verzoek wordt 
ingediend om van de opschorting kennis te nemen in raadkamer, over deze vordering of 
dit  verzoek  uitspraak  doet  in  raadkamer  (Cfr. R.  VERSTRAETEN,  Handboek 
strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2005, nr. 1649).

[11]
In eerste instantie kan er geen twijfel over bestaan dat de strafuitvoeringsrechtbanken 

rechtbanken van de rechterlijke macht zijn zodat het voorschrift van artikel 149 Grondwet 
principieel op deze rechtbanken van toepassing is.

Inderdaad, uit artikel 76 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door middel 
van de Wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken, volgt 
dat de strafuitvoeringsrechtbank een afdeling is van de rechtbank van eerste aanleg waar 
de zetel van het hof van beroep is gevestigd. 

Anders dan het geval was bij de Commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 
was  het  de  bedoeling  van  de  wetgever  om  van  de  strafuitvoeringsrechtbank  een 
daadwerkelijke  afdeling  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg  te  maken  hetgeen  de 
principiële toepassing van artikel 149 Grondwet met zich meebrengt. 

Ook in de Memorie van Toelichting bij het Ontwerp van wet houdende oprichting van 
strafuitvoeringsrechtbanken wordt gesteld dat de strafuitvoeringsrechtbanken wezenlijk 
deel uitmaken van de rechtbanken van eerste aanleg (Parl. St. Senaat, GZ 2004-05, nr. 3-
1127/1, p. 2). 

Telkenmale de strafuitvoeringsrechtbank in het kader van de Wet Strafuitvoering een 
beslissing uitspreekt, gaat het dan ook prinicpieel om een vonnis zoals bedoeld in artikel 
149 Grondwet. 

In  meerdere artikelen van de Wet  Strafuitvoering wordt  overigens die  terminologie 
gebezigd.

De Wet Strafuitvoering voorziet voorts nergens in een uitzondering op de regel van 
artikel 149 Grondwet of bepaalt nergens dat beslissingen in raadkamer of met gesloten 
deuren kunnen worden uitgesproken; op dit punt verschilt de Wet Strafuitvoering dan ook 
van de Probatiewet waarvan, zoals vastgesteld onder randnummer 10, artikel 5, §2, wel in 
een dergelijke uitzondering voorziet.

Dat  ingevolge  artikel  76,  vierde  alinea,  Gerechtelijk  Wetboek  de 
strafuitvoeringskamers, niet alleen in elke rechtbank van eerste aanleg gevestigd in het 
rechtsgebied van het  hof  van beroep,  maar  ook in  de strafinrichtingen zitting kunnen 
hebben, doet aan dit laatste uiteraard geen afbreuk, temeer daar artikel 148 Grondwet wél 
uitdrukkelijk  in  de  mogelijkheid  van  afwijking  op  het  beginsel  van  behandeling  in 
openbare terechtzitting voorziet . 

Meermaals had het Hof reeds de gelegenheid om te bevestigen dat de vonnissen van de 
strafuitvoeringsrechtbanken  in  toepassing  van  artikel  149  Grondwet  in  openbare 
terechtzitting dienen te worden uitgesproken (zie o.a.: Cass. 10 april 2007, P.07.0370.N; 
Cass. 17 april 2007, P.07.0359.N (onuitg.); Cass. 17 april 2007, P.07.0360.N (onuitg.); 
Cass.  24 april  2007,  P.07.0486.N (onuitg.);  Cass.  2  mei  2007,  P.07.0478.N (onuitg.); 
Cass. 2 mei 2007, P.07.0476.F (onuitg.); Cass. 2 mei 2007, P.07.459.F (onuitg.); Cass. 8 
mei 2007, P.07.0509.N (onuitg.); Cass. 8 mei 2007, P.07.0494.N (onuitg.). 

Er is geen reden om thans van die rechtspraak af te wijken, wel in tegendeel.
Inderdaad,  vooreerst  volgt  uit  de  vaststelling  dat  de  strafuitvoeringsrechtbank  een 

rechtbank van de rechterlijke macht is dat artikel 149 Grondwet principieel toepassing 
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vindt;  vervolgens  dient  vastgesteld  te  worden  dat  de  wetgever  op  deze  principiële 
toepassing van artikel 149 Grondwet betreffende de verplichting van uitspraak van het 
vonnis in openbare terechtzitting géén uitzondering heeft bepaald.

Aan die conclusie wordt ook geen afbreuk gedaan door het feit dat in de memorie van 
toelichting bij het voorgestelde artikel 39 van het ontwerp – dat uiteindelijk artikel 36 Wet 
Strafuitvoering is geworden en bepaalt dat de zitting plaats vindt met gesloten deuren – 
wordt herinnerd dat bij “de bespreking van de wet van 5 maart 1998 (…) deze thematiek  
reeds aan bod gekomen [is]. In tegenstelling tot het advies van de Raad van State was de  
wetgever  indertijd  de  mening  toegedaan dat  “openbare  behandeling  en uitspraak in 
openbare zitting de reïntegratie van de veroordeelde in het gedrang kan brengen.” De  
regering blijft  dezelfde mening toegedaan. Zoals ook de Commissie Holsters aanhaalt  
betreffen de debatten inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling – maar de regering  
meent  dat  dit  voor  de  toekenning  van  elke  strafuitvoeringsmodaliteit  kan  worden  
aangehaald  –  vaak  zeer  persoonlijke  elementen  waarover  de  grootste  discretie  is  
geboden”  (Memorie  van  Toelichting  bij  het  Wetsontwerp  betreffende  de  externe 
rechtspositie  van  gedetineerden,  Parl.  St.  Senaat,  GZ  2004-05,  nr.  3-1128/1,  p.  54; 
tekstmarkering toegevoegd).

Niettemin dient te worden vastgesteld dat de wetgever enkel uitdrukkelijk heeft bepaald 
dat de debatten achter gesloten deuren plaats vinden; er werd evenwel niet uitdrukkelijk 
bepaald dat het vonnis niet in openbare terechtzitting moet worden uitgesproken zodat de 
regel van artikel 149 Grondwet op de rechtbank die de strafuitvoeringsrechtbank is, dan 
ook toepassing vindt. 

Nu het bestreden vonnis slechts vaststelt: “Deze beslissing is genomen te Gent op 27  
juni 2007” en noch uit die vermelding noch uit enig ander stuk blijkt dat het vonnis in 
openbare terechtzitting werd uitgesproken, schendt het artikel 149 Grondwet.

Het middel is derhalve gegrond.
[12]
In  toepassing  van  artikel  98  Wet  Strafuitvoering  dient,  na  een  cassatiearrest  met 

verwijzing,  een  andere  strafuitvoeringsrechter  of  een  anders  samengestelde 
strafuitvoeringsrechtbank  uitspraak  te  doen  binnen  veertien  dagen,  te  rekenen  van  de 
uitspraak van dit  arrest,  met dien verstande dat de  veroordeelde inmiddels opgesloten 
blijft. 

Het Hof kan de zaak dan ook nogmaals naar de Strafuitvoeringsrechtbank van Gent 
verwijzen, dit maal anders samengesteld dan op 27 juni 2007, datum van het bestreden 
vonnis. 

De  Strafuitvoeringsrechtbank zal  zich na verwijzing  in  toepassing  van artikel  1120 
Gerechtelijk Wetboek dienen te voegen naar de beslissing van het Hof over het door het 
middel beslechte rechtspunt.

CONCLUSIE: CASSATIE met verwijzing.

ARREST

(A.R. P.07.0959.N)

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

bank te Gent van 27 juni 2007, op verwijzing gewezen ingevolge het arrest van 
het Hof van 10 april 2007.

De eiser voert in een memorie, die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit-
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maakt, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Samenstelling van het Hof
1. De beslissing waartegen het middel is gericht, is niet verenigbaar met het 

verwijzingsarrest van 10 april 2007.
Het middel heeft dezelfde draagwijdte als het in dat arrest ambtshalve aange-

voerde middel.
De zaak moet bijgevolg onderzocht worden door de Verenigde Kamers van het 

Hof.
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
2. In zijn arrest van 6 juni 2007 (P.07.0689.F) oordeelt het Hof dat de stukken 

van betekening van het cassatieberoep tegen een vonnis van de strafuitvoerings-
rechtbank moeten neergelegd worden binnen de termijn van vijf dagen bepaald 
in artikel 97, §1, tweede lid, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer 
toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (hierna: Wet 
Strafuitvoering).

In de zaak waarover het Hof thans oordeelt, blijkt dat de betekening van het 
cassatieberoep van het openbaar ministerie gebeurd is op 3 juli 2007 en dat de 
akte van betekening ter griffie van het Hof werd neergelegd op 5 juli 2007, dit is 
buiten de hoger vermelde termijn van vijf dagen.

3. Krachtens artikel 418 van het Wetboek van Strafvordering moet het open-
baar ministerie zijn cassatieberoep laten betekenen aan de partij tegen wie het 
gericht is.

Artikel 420bis van hetzelfde wetboek bepaalt dat de eiser in cassatie die de 
zaak wenst te bepleiten, zijn middelen aangeeft in een memorie, welke ten min-
ste acht dagen voor de terechtzitting aan het openbaar ministerie wordt medege-
deeld en dat na verloop van twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de 
algemene rol is ingeschreven, hij geen memories of stukken meer kan indienen, 
behalve akten van afstand of hervatting van het geding of akten waaruit blijkt dat 
de voorziening doelloos geworden is. 

Artikel 97, §1, van de Wet Strafuitvoering bepaalt dat het openbaar ministerie 
het cassatieberoep instelt binnen een termijn van vierentwintig uur, te rekenen 
van de dag waarop de beslissing hem werd ter kennis gebracht. Krachtens het 
tweede lid van deze bepaling worden de cassatiemiddelen voorgesteld in een me-
morie die op de griffie van het Hof van Cassatie moet toekomen ten laatste op de 
vijfde dag na de datum van het cassatieberoep.

Voormeld artikel 97 geeft niet de termijn aan waarbinnen het openbaar minis-
terie de akte van betekening van het cassatieberoep dient neer te leggen. 

Het gemeen recht, te weten de artikelen 418 en 420bis, eerste lid, van het Wet-
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boek van Strafvordering, is van overeenkomstige toepassing.
4. De neerlegging van de akte van betekening van het cassatieberoep ter griffie 

van het Hof op 5 juli 2007, dit is meer dan 8 dagen voor de terechtzitting zoals 
bepaald in voormeld artikel 420bis, eerste lid, is tijdig.

Het cassatieberoep is ontvankelijk.
Middel
5. Artikel 157, vierde lid, van de Grondwet voert de strafuitvoerings-rechtban-

ken in.
De Wet Strafuitvoering verleent aan de strafuitvoeringsrechtbank de bevoegd-

heid de strafuitvoeringsmodaliteiten bepaald in titel V van die wet toe te kennen. 
De strafuitvoeringsrechtbank is overeenkomstig artikel 76, tweede lid, van het 

Gerechtelijk  Wetboek  een  afdeling  van  de  rechtbank  van  eerste  aanleg.  Als 
rechtbank doet zij uitspraak over de haar voorgelegde betwistingen. Telkens als 
die rechtbank aldus handelt, spreekt zij een vonnis uit als bedoeld in artikel 149 
van de Grondwet.

6.  Het feit dat  de strafuitvoeringsrechtbank de zaak behandelt met gesloten 
deuren en dat deze rechtbank geen veroordeling uitspreekt, wijzigt de aard van 
de beslissing niet.

7. Artikel 149 van de Grondwet bepaalt dat elk vonnis met redenen is omkleed 
en in openbare terechtzitting wordt uitgesproken. De Wet Strafuitvoering voor-
ziet niet in een uitzondering op die regel.

8. Het bestreden vonnis oordeelt dat het geen vonnis is als bedoeld in artikel 
149 van de Grondwet en dat het niet in openbare terechtzitting moet worden uit-
gesproken. 

Door geen uitspraak te doen in openbare terechtzitting schendt het die grond-
wettelijke bepaling.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof, Verenigde Kamers,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het be-

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

steld.
Zegt dat dit gerecht, met toepassing van artikel 1120 van het Gerechtelijk Wet-

boek, zich zal voegen naar de beslissing van het Hof over het beslechte rechts-
punt.

24 juli 2007 – Verenigde Kamers – Voorzitter: de h. Londers,  eerste voorzitter – Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal.
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Nr. 374

VAKANTIEKAMER - 31 juli 2007

RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANKEN - 
TERMIJNEN VOORGESCHREVEN BIJ DE WET VAN 17 MEI 2006 - DRAAGWIJDTE

De termijnen die bij  Wet van 17 mei  2006 betreffende de externe rechtspositie  van de  
veroordeelden voor de strafuitvoeringsrechtbanken zijn opgelegd, zijn termijnen van orde  
welke niet  op straffe van nietigheid zijn  voorgeschreven.  (Art.  52,  §1,  eerste lid,  Wet 
Strafuitvoering)

(R.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1027.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 29 juni 2007 gewezen door 

de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
De eiser voert een middel aan in een memorie waarvan een voor eensluidend 

verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF

Over het middel :

Naar luid van artikel 52, §1, eerste lid, van de Wet van 17 mei 2006 betreffen-
de de externe rechtspositie van de veroordeelden, vindt de behandeling van de 
zaak plaats op de eerste nuttige zitting van de strafuitvoeringsrechtbank na ont-
vangst van het advies van het openbaar ministerie. Deze zitting moet plaatsvin-
den uiterlijk twee maanden na de indiening van het schriftelijk verzoek of na de 
ontvangst van het advies van de directeur.

De termijnen die in dit artikel zijn bepaald zijn termijnen van orde die niet op 
straffe van nietigheid zijn voorgeschreven.

Het middel 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.

Dictum

Het Hof,

Verwerpt het cassatieberoep.

Veroordeelt de eiser in de kosten.

31 juli 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
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gever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. V. Kerkhofs, Namen.

Nr. 375

VAKANTIEKAMER - 7 augustus 2007

CASSATIE — VORDERINGEN TOT VERNIETIGING. CASSATIEBEROEP IN 
HET BELANG VAN DE WET - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET - 
STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - UITSPRAAK VAN HET VONNIS MET GESLOTEN DEUREN - AFSTAND 
VAN HET CASSATIEBEROEP DOOR DE EISER - CASSATIEBEROEP IN HET BELANG VAN DE WET DOOR 
DE PROCUREUR-GENERAAL OP DE TERECHTZITTING

Wanneer de eiser afstand doet van zijn cassatieberoep, kan de procureur-generaal bij het  
Hof van Cassatie, op de terechtzitting, in het belang van de wet, de vernietiging vorderen  
van een beslissing die de regel vastgelegd in artikel 149 van de Grondwet betreffende de 
uitspraak van de vonnissen in openbare terechtzitting schendt1. (Art. 422, Sv.)

(B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1106.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 18 juli 2007, onder het num-

mer 606 van het zittingsblad gewezen door de Strafuitvoeringsrechtbank te Luik. 
Raadsheer Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
A. Over het cassatieberoep van de eiser:
Met een verklaring van 25 juli 2007 aan de afgevaardigde van de directeur van 

de gevangenis te Lantin, heeft de eiser laten weten dat hij afstand deed van zijn 
cassatieberoep.

B. Over het cassatieberoep ingesteld door de procureur-generaal op de terecht-
zitting, overeenkomstig artikel 442 van het Wetboek van Strafvordering:

Over het middel dat de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet:
Artikel 157, vierde lid, van de Grondwet richt, in de plaatsen die de wet aan-

wijst, strafuitvoeringsrechtbanken op die krachtens artikel 76, tweede lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, een afdeling vormen van de rechtbank van eerste aanleg 
van het rechtsgebied van het hof van beroep.

Wanneer deze rechtbanken uitspraak doen over één van de strafuitvoerings-
modaliteiten waarvan zij bij Wet van 17 mei 2006 betreffende de rechtspositie 
van de veroordeelden kennis nemen, is de beslissing die zij nemen een vonnis in 
de zin van artikel 149 van de Grondwet, ook als de rechtbank nog alleen over de 

1 Zie Cass., 19 okt. 1982, AC, 1982-1983, nr 124.
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schuld van de veroordeelde uitspraak moet doen en niettegenstaande het sluiten 
der deuren dat de artikelen 36 en 53 van de wet aan het debat opleggen.

Naar luid van artikel 149 van de Grondwet is elk vonnis met redenen omkleed. 
Het wordt in openbare terechtzitting uitgesproken.

De strafuitvoeringsrechtbank schendt deze bepaling door zijn vonnis aan het 
daarin opgelegde openbaar toezicht te onttrekken. 

Dictum
Het Hof,
Verleent akte van de afstand van het cassatieberoep van de eiser.
Veroordeelt de eiser in de kosten.
Recht doende over het cassatieberoep van de procureur-generaal.
Vernietigt het bestreden vonnis, doch enkel in het belang van de wet, in zover-

re het beslist dat de strafuitvoeringsrechtbank uitspraak doet met gesloten deu-
ren;

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het nie-
tig verklaarde vonnis;

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing. 

7 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. de Codt – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 376

VAKANTIEKAMER - 21 augustus 2007

UITLEVERING - EUROPEES AANHOUDINGSBEVEL - TENUITVOERLEGGING - BEOORDELING VAN DE 
WETTIGHEID EN DE REGELMATIGHEID

De  rechter  die  uitspraak  doet  over  de  tenuitvoerlegging  van  het  Europees  
aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en de regelmatigheid van dit  
bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het bepaalde in de 
artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel1.

(G.)

ARREST

(A.R. P.07.1268.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 7 augustus 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.

1 Cass., 25 jan. 2005, AR P.05.0065.N, nr 51. 
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Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel 
1. De eiser voert de miskenning aan van zijn recht van verdediging doordat 

een in de Poolse taal opgesteld stuk (stuk 88 van het dossier) niet werd vertaald.
2. De appelrechters betrekken dat stuk niet in hun oordeel.
Het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk.
Tweede middel 
3. Het artikel 2, §4, Wet Europees Aanhoudingsbevel vermeldt de inlichtingen 

die het Europees aanhoudingsbevel moet bevatten.
Krachtens het artikel 2, §4, 3°, bevat het Europees aanhoudingsbevel opgave 

van het bestaan van een uitvoerbaar vonnis, van een aanhoudingsbevel of van 
enige andere uitvoerbare rechterlijke beslissing met dezelfde rechtskracht in het 
kader van het toepassingsgebied van deze bepaling.

4. De eiser voert aan dat de opgave van het bestaan van een uitvoerbaar von-
nis, die is opgelegd door artikel 2, §4, 3° van de voormelde wet, foutief is ge-
beurd. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de ei-
ser dit verweer voor de appelrechters heeft gevoerd.

In zoverre is het middel nieuw en mitsdien niet ontvankelijk.
5. De rechter, die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 

aanhoudingsbevel heeft niet te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van dit bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 4 tot 8 van de voormelde wet.

De wettigheid en regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel worden, 
ingeval van tenuitvoerlegging ervan, beoordeeld door de uitvaardigende rechter-
lijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt overgeleverd.

In zoverre het middel de wettigheid en regelmatigheid van het Europees aan-
houdingsbevel aanvecht, is het niet ontvankelijk.

Derde middel
6. Krachtens artikel 16, §2, eerste lid, Wet Europees Aanhoudingsbevel wordt 

de plaats, de dag en het uur van verschijning ten minste vierentwintig uur vooraf 
opgetekend in een bijzonder ter  griffie  gehouden register  en geeft  de griffier 
daarvan per faxpost of bij een ter post aangetekend schrijven kennis aan de be-
trokken persoon en aan zijn advocaat. Het tweede lid bepaalt dat het dossier ge-
durende de laatste werkdag vóór de verschijning ter beschikking gesteld wordt 
van de betrokken persoon en van zijn advocaat. Krachtens het laatste lid wordt 
het dossier opnieuw te hunner beschikking gesteld gedurende de voormiddag van 
de dag van verschijning ingeval de dag voordien geen werkdag was; in dat geval 
vindt de verschijning voor de raadkamer in de namiddag plaats.

7. De door de eiser beweerde nietigheid van de beschikking van de raadkamer, 
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zelfs indien ze zou bestaan, brengt niet de nietigheid mee van de beslissing van 
de kamer van inbeschuldigingstelling, indien het voorschrift van het ter beschik-
king houden van het dossier aan de betrokken persoon en zijn raadsman werd na-
geleefd met betrekking tot de rechtspleging voor de kamer van inbeschuldiging-
stelling die uitspraak moet doen over de tenuitvoerlegging van het Europees aan-
houdingsbevel.

8. Het arrest stelt vast, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat "in 
elk geval de termijn van de terbeschikkingstelling van het dossier, zoals bepaald 
in artikel 17, §3, van de wet van 19 december 2003, gerespecteerd (werd) in de 
procedure voor de kamer van inbeschuldigingstelling, ten overstaan van dewelke 
(de eiser) zijn verdediging onverkort heeft laten gelden. De rechten van verdedi-
ging van (de eiser) werden dus niet geschonden".

Nu het middel enkel de beslissing van de raadkamer betreft, is het bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk.

Vierde middel
9. De rechter, die uitspraak doet over de tenuitvoerlegging van het Europees 

aanhoudingsbevel heeft niet  te oordelen over de wettigheid en regelmatigheid 
van dit bevel, maar enkel over de tenuitvoerlegging ervan overeenkomstig het 
bepaalde in de artikelen 4 tot 8 Wet Europees Aanhoudingsbevel.

De wettigheid en regelmatigheid van het Europees aanhoudingsbevel worden, 
in geval van tenuitvoerlegging ervan, beoordeeld door de uitvaardigende rechter-
lijke autoriteit aan dewelke de gezochte persoon wordt overgeleverd.

10. In zoverre het middel de wettigheid en regelmatigheid van het Europees 
aanhoudingsbevel aanvecht, is het niet onvankelijk.

In zoverre het middel aanvoert dat toepassing had dienen te worden gemaakt 
van de weigeringsgrond voorzien door het artikel 4.5° van de voormelde wet, 
dient het als niet ontvankelijk te worden afgewezen, nu het niet preciseert waar-
door de aangeklaagde leemtes en onduidelijkheden van het Europees aanhou-
dingsbevel het bestaan zouden impliceren van ernstige aanwijzingen dat de ten-
uitvoerlegging van het Europees aanhoudingsbevel afbreuk zou doen aan de door 
de eiser niet nader gepreciseerde fundamentele rechten van de betrokken per-
soon, zoals die worden bevestigd door artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie.

Vijfde middel
11. Krachtens artikel 6.4° Wet Europees Aanhoudingsbevel kan de tenuitvoer-

legging worden geweigerd in geval het Europees aanhoudingsbevel is uitgevaar-
digd met het oog op de tenuitvoerlegging van een straf of van een veiligheids-
maatregel, de betrokken persoon Belg is of in België verblijft, en de bevoegde 
Belgische  autoriteiten  zich  ertoe  verbinden  die  straf  of  veiligheidsmaatregel 
overeenkomstig de Belgische wetgeving ten uitvoer te leggen.

12. Uit deze bepaling volgt dat de onderzoeksgerechten in het geval van artikel 
6.4° onaantastbaar oordelen over deze weigering van de tenuitvoerlegging.

Het middel dat ervan uitgaat dat de tenuitvoerlegging in dit geval steeds moet 
worden geweigerd, faalt naar recht. 
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Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 
13. 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.

21 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
– Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. K. Van Put, Antwerpen.

Nr. 377

VAKANTIEKAMER - 21 augustus 2007

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - EERSTE HANDHAVING - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING

2º VOORLOPIGE HECHTENIS — HOGER BEROEP - EERSTE HANDHAVING - HOGER 
BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - ONDERZOEK 
VAN DE REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING

1º en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling is, ingevolge de devolutieve kracht van het  
hoger beroep,  ook op het  enkel  hoger  beroep van het  openbaar ministerie  tegen de 
beschikking van de raadkamer die oordeelt over de eerste handhaving van de voorlopige  
hechtenis, op haar beurt gehouden de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding na te 
gaan. (Artt. 21, §4 en 23, 4°, Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.1275.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 9 augustus 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het artikel 21, §4, Wet Voorlopige Hechtenis, gaat de raadkamer, 

die te oordelen heeft over de eerste handhaving van de voorlopige hechtenis, na 
of het bevel tot aanhouding regelmatig is ten aanzien van de bepalingen van deze 
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wet.
2. Ook op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie tegen de be-

schikking van de raadkamer, die oordeelt over de eerste handhaving van de voor-
lopige hechtenis, is de kamer van inbeschuldigingstelling, ingevolge de devolu-
tieve kracht van dit hoger beroep, op haar beurt gehouden de regelmatigheid van 
het bevel tot aanhouding na te gaan.

Overeenkomstig het artikel 23.4° Wet Voorlopige Hechtenis, dient de kamer 
van inbeschuldigingstelling hierbij desgevallend de conclusie te beantwoorden 
van de verdachte, die de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding betwist, 
ook al werd door deze laatste geen hoger beroep ingesteld.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser voor 
de raadkamer die te oordelen had over de eerste handhaving van het bevel tot 
aanhouding, een conclusie heeft genomen waarbij hij de regelmatigheid van het 
bevel tot aanhouding betwistte en werd deze conclusie door hem hernomen voor 
de kamer van inbeschuldigingstelling die te oordelen had over het door het open-
baar ministerie ingesteld hoger beroep.

4. De appelrechters oordelen dat, nu de eiser geen hoger beroep heeft ingesteld 
tegen de  beschikking van de  raadkamer  van 31 juli  2007,  deze  beschikking, 
waarin de legaliteit van het aanhoudingsmandaat werd aangenomen, thans wat 
dit laatste betreft geen voorwerp van de debatten uitmaakt, ook al heeft de eiser 
zijn conclusies hernomen.

5. Door aldus te oordelen, schenden de appelrechters de in het middel vermel-
de wetsbepalingen.

Het middel 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.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de anders samengestelde kamer van inbeschuldigingstel-

ling van het Hof van Beroep te Gent.

21 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
– Verslaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 378

VAKANTIEKAMER - 28 augustus 2007

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VOOR MEMORIES EN STUKKEN - WET STRAFUITVOERING - TERMIJN VOOR 
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NEERLEGGIEN VAN MEMORIE

2º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - TERMIJN 
VOOR NEERLEGGEN VAN MEMORIE

3º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - TERMIJN BINNEN DEWELKE DE ZITTING 
VAN DE STRAFUITVOERINGSRECHTBANK MOET PLAATSVINDEN - GEVOLG BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE 
TERMIJN

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALLERLEI - STRAFUITVOERINGSRECHTBANK - 
TERMIJN BINNEN DEWELKE DE ZITTING MOET PLAATSVINDEN - GEVOLG BIJ OVERSCHRIJDING VAN DE 
TERMIJN

1º  en 2°  Niet  ontvankelijk  want  laattijdig  is  de memorie  in  cassatie  neergelegd na het  
verstrijken van de termijn van vijf dagen na de datum van het cassatieberoep.  (Art. 97, 
§1, Wet Strafuitvoering)

3º en 4° De naleving van de termijn van twee maanden binnen dewelke de zitting van de  
strafuitvoeringsrechtbank moet plaatsvinden na de indiening van het schriftelijk verzoek  
tot een strafuitvoeringsmodaliteit of na ontvangst van het advies van de directeur is geen 
substantiële formaliteit en de overschrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging van 
de beslissing die een strafuitvoeringsmodaliteit  verwerpt1.  (Art.  52, §1, eerste lid,  Wet 
Strafuitvoering)

(B.)

ARREST

(A.R. P.07.1166.N)

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

bank te Brussel, van 25 juli 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van de aanvullende memorie
De eiser legt ter zitting van het Hof een aanvullende memorie neer. Dit stuk 

werd krachtens  artikel  97,  §1,  Wet  Strafuitvoering laattijdig neergelegd en is 
mitsdien niet ontvankelijk. 

Middel
1. Het middel voert schending aan van de wettelijke termijn van twee maanden 

na de indiening van het schriftelijk verzoek tot een strafuitvoeringsmodaliteit of 
na de ontvangst van het advies van de directeur, binnen dewelke krachtens arti-
kel 52, §1, eerste lid, Wet Strafuitvoering de zitting van de strafuitvoeringsrecht-
bank moet plaatsvinden.

2. De naleving van deze termijn is geen substantiële formaliteit en de over-

1 Zie cass., 27 feb. 2007, AR P.07.0108.N, nr. 114.
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schrijding van deze termijn leidt niet tot vernietiging van een beslissing die een 
strafuitvoeringsmodaliteit verwerpt.

Het middel faalt naar recht.
Ambtshalve onderzoek
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.

28 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
–  Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, 
eerste advocaat-generaal.

Nr. 379

VAKANTIEKAMER - 28 augustus 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - ADVIES 
VAN DE DIRECTEUR - DOSSIER - AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORWAARDELIJKE 
INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - ADVIES VAN DE DIRECTEUR - DOSSIER - 
AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

1º en 2° De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier, gevoegd 
bij  het  advies  van  de  directeur  over  de  voorwaardelijke  invrijheidstelling,  bepaalde  
stukken ontbreken, oordeelt dat dit advies onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing  
niet naar recht1. (Artt. 30, §2, 31, §1 en 50, §2, Wet Strafuitvoering)

(S.)

ARREST

(A.R. P.07.1219.N)

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

bank te Antwerpen van 31 juli 2007.
De eiser legt een memorie neer.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling

1 Zie Cass., 28 aug. 2007, AR P.07.1282.N, nr.380.
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Ontvankelijkheid van de memorie 
1. De memorie is ter griffie van het Hof ontvangen op 8 augustus 2007, dit is 

buiten de termijn van vijf dagen bepaald bij artikel 97, §1, tweede lid, Wet Straf-
uitvoering. Het cassatieberoep is immers ingesteld op 2 augustus 2007.

De memorie is laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk. 
Ambtshalve middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 30, §2, 31, §1, en 50, §2, Wet Strafuitvoering. 
- - het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging.
2. De artikelen 30, §2, en 50, §2, Wet Strafuitvoering bepalen de termijn waar-

binnen de directeur  advies  dient  uit  te  brengen over  de veroordeelde in  zake 
diens voorwaardelijke invrijheidstelling, en waaraan dit advies dient te voldoen.

Artikel 31, §1, Wet Strafuitvoering bepaalt meer in het bijzonder wat het dos-
sier moet omvatten dat de directeur moet samenstellen bij het opstellen van zijn 
advies.

3. Het bestreden vonnis stelt vast dat het dossier dat de directeur bij het geven 
van zijn advies over de voorwaardelijke invrijheidstelling van de eiser heeft sa-
mengesteld, niet alle stukken bevat die zich krachtens de artikelen 31, §1, en 50, 
§2, Wet Strafuitvoering hierin moeten bevinden. Meer bepaald stelt het vast dat 
een afschrift van vonnis en een uiteenzetting van feiten ontbreken.

4. De Strafuitvoeringsrechtbank die om die enkele reden, element waaraan de 
veroordeelde geen fout heeft en waaraan hij niet kan verhelpen, en zonder het 
nemen van enig initiatief ter zake, oordeelt dat het advies tot voorwaardelijke in-
vrijheidstelling onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht.

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

streden vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders sa-

mengesteld.

28 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
–  Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, 
eerste advocaat-generaal – Advocaat:  mr. K. Verboven, Turnhout.

Nr. 380

VAKANTIEKAMER - 28 augustus 2007

1º VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - WET STRAFUITVOERING - ADVIES 
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VAN DE DIRECTEUR - DOSSIER - AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - WET STRAFUITVOERING - 
VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEKEN TOT ELEKTRONISCH TOEZICHT EN TOT 
BEPERKTE HECHTENIS - DOSSIER - AFWEZIGHEID VAN STUKKEN - GEVOLG

1º en 2° De strafuitvoeringsrechtbank die om de enkele reden dat in het dossier betreffende  
het advies van de directeur over de voorwaardelijke invrijheidstelling en de verzoeken tot  
elektronisch toezicht en beperkte hechtenis, bepaalde stukken ontbreken, oordeelt dat dit  
advies en die verzoeken onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht1.  
(Artt. 30, §2, 31, §1, 49, 53, en 50, §2, Wet Strafuitvoering)

(V.)

ARREST

(A.R. P.07.1282.N)

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

bank te Antwerpen van 31 juli 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Tweede middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert aan dat eisers recht van verdediging werd geschonden 

omdat het bestreden vonnis het advies tot voorwaardelijke invrijheidstelling en 
eisers verzoeken tot elektronisch toezicht en tot beperkte detentie onontvankelijk 
verklaart om reden dat de afschriften van de vonnissen nr. 6 en 8 zich niet in het 
dossier bevonden daar waar deze eigenlijk uitgewist werden. Bovendien had de 
Strafuitvoeringsrechtbank de  mogelijkheid de  behandeling  van de zaak  uit  te 
stellen om het dossier te laten vervolledigen.

2. Het bestreden vonnis stelt vast dat:
- de directeur om zijn advies overeenkomstig de artikelen 31, §1, 49, §3, en 50, 

§2, Wet Strafuitvoering op te stellen, een dossier samenstelt waarin zich een af-
schrift van de vonnissen en arresten en een uiteenzetting van de feiten bevinden;

- een aantal van die stukken, meer bepaald sommige afschriften van vonnissen 
die als opsluitingstitel gelden en de beschrijving van de feiten met betrekking tot 
sommige opsluitingstitels, ontbreken.

3. De Strafuitvoeringsrechtbank die oordeelt dat om die enkele reden, waaraan 
de veroordeelde geen fout heeft en waaraan hij niet kan verhelpen, het advies tot 
voorwaardelijke invrijheidstelling en eisers verzoek tot elektronisch toezicht en 
tot beperkte detentie onontvankelijk is, verantwoordt zijn beslissingen niet naar 

1 Zie Cass., 28 aug.2007, AR P.07.1219.N, nr.379.
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recht.
Het onderdeel is gegrond.
Dictum
Het Hof, 
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het be-

streden vonnis.
Laat de kosten ten laste van de Staat.
Verwijst de zaak naar de Strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen, anders sa-

mengesteld.

28 augustus 2007 – Vakantiekamer – Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter 
–  Verslaggever:  de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie  van de h. De Swaef, 
eerste advocaat-generaal – Advocaat: mr. S. Vanherek, Turnhout.
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