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Nr. 438

2° KAMER - 2 september 2008

1º BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - 
SCHADE UIT HET MISDRIJF - BEGRIP - MORELE SCHADE

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — MORELE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHADE UIT HET 
MISDRIJF

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — MISDRIJF - 
BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - SCHADE - MORELE SCHADE

1º, 2° en 3° Ten aanzien van het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestaat de schade uit  
het misdrijf in beginsel niet uit het onbetaald blijven van een schuld; de materiële schade  
die voor de strafrechter in aanmerking komt, is de specifieke schade die voortspruit uit de  
krenking  van  het  rechtmatig  belang  op  onmiddellijke  betaling,  waardoor  bijzondere 
bijkomende  kosten  zijn  ontstaan1;  de  rechter  kan  evenwel  ook  oordelen  dat  de 
benadeelde  ingevolge het  bewezen verklaarde misdrijf  morele  schade heeft  geleden,  
zelfs  indien  de  benadeelde  niet  zelf  de  schuldeiser  is  tegenover  wie  de  dader  zijn  
verplichtingen niet is nagekomen maar slechts degene tegen wie de schuldeiser zich ten  
gevolge hiervan heeft gewend om betaling te verkrijgen.

(M. T. P.)

ARREST

(A.R. P.08.0125.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 17 december 2007. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel 
12. Het onderdeel voert schending aan van artikel 44 Strafwetboek: de door 

het misdrijf van bedrieglijk onvermogen benadeelde kan zich slechts burgerlijke 
partij stellen voor de schade die voortspruit uit de niet onmiddellijke betaling 
waardoor bijkomende kosten van uitvoering zijn ontstaan; deze zijn echter te de-
zen niet bewezen. 

13. De burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter strekt ertoe de schade 

1 Cass., 23 feb. 2005, A.R. P.04.1517.F, A.C. 2005, nr. 112. 
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te vergoeden die voortvloeit uit het misdrijf. De burgerlijke vordering voor de 
strafrechter dient dan ook beperkt te blijven tot de schade die rechtstreeks voort-
spruit uit het misdrijf. 

Ten aanzien van het misdrijf van bedrieglijk onvermogen bestaat deze schade 
in beginsel niet uit het onbetaald blijven van een schuld. De materiële schade die 
voor de strafrechter in aanmerking komt, is de specifieke schade die voortspruit 
uit de krenking van het rechtmatig belang op onmiddellijke betaling, waardoor 
bijzondere bijkomende kosten zijn ontstaan; de rechter kan evenwel ook oorde-
len dat de benadeelde ingevolge het bewezen verklaarde misdrijf morele schade 
heeft geleden. 

In zoverre faalt het onderdeel naar recht. 
14. Voor het overige oordeelt de rechter onaantastbaar over het bestaan en de 

omvang van de schade. 
In zoverre het onderdeel opkomt tegen dit onaantastbare oordeel van de rechter 

is het niet ontvankelijk. 
Tweede onderdeel
15. Het onderdeel voert schending aan van artikel 44 Strafwetboek: indien de 

appelrechters geoordeeld hebben dat de niet-naleving van zijn verplichtingen be-
staat in de niet-betaling van de schuld aan het Antwerps Beroepskrediet, is niet 
de verweerster maar het Antwerps Beroepskrediet de schuldeiser; aldus kan de 
verweerster geen schade uit het door de eiser gepleegde misdrijf van bedrieglijk 
onvermogen hebben geleden. 

16. Het feit dat de verweerster niet zelf de schuldeiser is tegenover wie de eiser 
zijn verplichtingen niet is nagekomen maar slechts degene tegen wie de schuldei-
ser zich ten gevolge hiervan heeft gewend om betaling te verkrijgen, belet niet 
dat de verweerster door het door de eiser gepleegde misdrijf morele schade kan 
geleden hebben. 

In zoverre kan het onderdeel niet worden aangenomen. 
17. Voor het overige komt het onderdeel op tegen de onaantastbare beoorde-

ling van de rechters over het bestaan van morele schade in hoofde van de ver-
weerster ten gevolge van eisers misdrijf. 

In zoverre is het onderdeel niet ontvankelijk. 

Ambtshalve onderzoek van de beslissing op de strafvordering 

18. 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.

2 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
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caat-generaal – Advocaat: mr. G. Aerden, Turnhout.

Nr. 439

2° KAMER - 2 september 2008

1º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - BIJKOMENDE DAGVAARDING DOOR 
HET OPENBAAR MINISTERIE - VOORWAARDEN - WETTIGHEID

2º OPENBAAR MINISTERIE - STRAFZAKEN - BIJKOMENDE DAGVAARDING - 
LOYAUTEITSPLICHT

3º DAGVAARDING - STRAFZAKEN - BIJKOMENDE DAGVAARDING DOOR HET OPENBAAR 
MINISTERIE - VOORWAARDEN - WETTIGHEID

1º, 2° en 3° Het openbaar ministerie, als vervolgende partij, kan steeds, zelfs tijdens het  
verloop van het proces, bijkomende dagvaardingen achtereenvolgens laten betekenen 
tot precisering van de feiten of een uitbreiding van de incriminatieperiode op voorwaarde 
dat voor de rechter ten gronde de mogelijkheid wordt gegeven tegenspraak te voeren;  
het feit dat die bijkomende dagvaarding wordt betekend nadat reeds door de beklaagde 
zijn standpunt is meegedeeld omtrent de eerder uitgebrachte dagvaarding, tast het eerlijk  
karakter van het proces niet aan en laat het recht op verdediging onverkort, noch is de  
loyauteitsplicht van het openbaar ministerie zoals bepaald in artikel 28bis, §3, tweede lid,  
Wetboek van Strafvordering, hierdoor miskend1.

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

ARREST

(A.R. P.08.0393.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 31 januari 2008.
De eiser I voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, twee middelen 

aan.
De eiseres II voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel van de eiser I
(...)
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet en van artikel 

6.2 EVRM, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het persoon-
1 Zie Cass., 8 juni 1994, A.R. P.94.0165.F, A.C. 1994, nr. 294. 



1830 HOF VAN CASSATIE 2.9.08 - Nr. 439 

lijk karakter van de straf en van het vermoeden van onschuld: de appelrechters 
leiden onterecht  eisers schuld af  uit  de omstandigheid dat  de eiser  nooit  zijn 
strafrechtelijke verantwoordelijkheid betwistte, feitelijke toelichting gaf en docu-
menten overhandigde.

5. De rechter die mede op grond van de afwezigheid van verweer van de be-
klaagde tegen de overige tegen hem aangevoerde bewijskrachtige gegevens de 
schuld afleidt, miskent niet de bewijsregels in strafzaken, waaronder het vermoe-
den van onschuld, maar beoordeelt enkel de bewijswaarde van de hem overge-
legde feitelijke gegevens.

In zoverre faalt het onderdeel naar recht.
6. Voor het overige oordeelt de strafrechter onaantastbaar de bewijswaarde van 

de gegevens waaruit hij die schuld afleidt.
In zoverre het onderdeel opkomt tegen die beoordeling in feite, is het niet ont-

vankelijk.
Tweede middel van de eiser I
7. Het middel voert schending aan van artikel 6.3 a) EVRM en van artikel 28-

bis, §3 Wetboek van Strafvordering, alsook miskenning van de informatieplicht, 
van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdedi-
ging en het recht op tegenspraak: zonder enige concrete omschrijving van de ten 
laste gelegde feiten lokte het openbaar ministerie doelbewust een allesomvattend 
verweer uit van de eiser om aldus, met miskenning van de bewijslast in strafza-
ken en de hem opgelegde loyauteitsverplichting, zijn eerdere nietige dagvaarding 
concreet in te vullen en de eiser te laten veroordelen met pas sindsdien verrichte 
vaststellingen van de politie.

8. In zoverre het middel aanvoert "dat het openbaar ministerie op basis van een 
manifest nietige dagvaarding verdedigingsargumenten aan de [eiser] heeft ont-
lokt, die het daarna heeft gebruikt om de eigen nietige dagvaarding te regularise-
ren (...). door eiser zuiver kwalificatief te vervolgen ontsloeg het openbaar minis-
terie zichzelf van de aanvoering van de nochtans vereiste concrete bewijzen. Het 
liet  op subtiele  wijze  de [eiser]  zelf  de  bewijslast  dragen,  wat een manifeste 
schending van het recht van verdediging uitmaakt (...). Men (...) uit de feitelijke 
omstandigheden  niets  anders  (kan)  besluiten  dan  dat  het  openbaar  ministerie 
doelbewust de regels betreffende het vermoeden van onschuld schond. Boven-
dien schond hij ook de loyauteitsplicht in de zin van artikel 28bis, §3, lid 2 Sv.", 
verplicht dit het Hof tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
9. Het beginsel van de tegenspraak in strafzaken wil dat de beklaagde de gele-

genheid krijgt om zich te verdedigen tegen wat tegen hem wordt ingebracht.
10. Aan de vervolgde persoon moet ondubbelzinnig worden meegedeeld wat 

hem precies ten laste wordt gelegd. Het feit dat hem wordt verweten moet duide-
lijk bepaald worden. Het recht van verdediging en, meer in het bijzonder, artikel 
6.3 EVRM vereisen dat de beklaagde in de kortste tijd en op een omstandige wij-
ze, in een taal die hij verstaat, ingelicht wordt omtrent de aard en de oorzaak van 
de tegen hem uitgebrachte telastlegging.
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11. Het openbaar ministerie, als vervolgende partij, kan steeds, zelfs tijdens het 
verloop van het proces, bijkomende dagvaardingen achtereenvolgens laten bete-
kenen tot precisering van de feiten of een uitbreiding van de incriminatieperiode 
op voorwaarde dat voor de rechter ten gronde de mogelijkheid wordt gegeven te-
genspraak te voeren.

Het feit dat die bijkomende dagvaarding wordt betekend nadat reeds door de 
beklaagde zijn standpunt is meegedeeld omtrent de eerder uitgebrachte dagvaar-
ding, tast het eerlijk karakter van het proces niet aan en laat het recht op verdedi-
ging onverkort, noch is de loyauteitsplicht van het openbaar ministerie zoals be-
paald in artikel 28bis, §3, tweede lid, Wetboek van Strafvordering hierdoor mis-
kend.

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

Middel van de eiseres II
12. Het middel heeft dezelfde strekking als het tweede middel van de eiser I, 

en kan om dezelfde redenen niet worden aangenomen.
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 de cassatieberoepen.
Veroordeelt de eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

2 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. P. Waeterinckx, Antwerpen, T. Van hoogenbemt, Antwerpen en 
C. Servais, Antwerpen.

Nr. 440

2° KAMER - 2 september 2008

ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - OBSERVATIE - 
TIJDSDUUR - OVERSCHRIJDING - GEVOLG

Overeenkomstig  artikel  47sexies,  §1,  tweede  lid,  Wetboek  van  Strafvordering,  is  een 
stelselmatige observatie in de zin van dit wetboek onder meer een observatie van meer 
dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet-opeenvolgende dagen gespreid 
over een periode van een maand; de stelselmatigheid van de observatie in de zin van 
voormelde wetsbepaling volgt aldus uit haar duur of haar frequentie binnen een bepaalde 
tijdsperiode, die bij  wet als een geheel moet worden beschouwd; de politieambtenaar  
moet op voorhand het al of niet stelselmatig karakter van deze observatie appreciëren en  
het naderhand overschrijden van de beperkte tijdsduur of de beperkte frequentie zonder 
de vereiste machtiging daartoe, heeft de onregelmatigheid van de gehele observatie, en 
niet enkel van een deel ervan, tot gevolg. 



1832 HOF VAN CASSATIE 2.9.08 - Nr. 440 

(Procureur-Generaal bij het Hof van Beroep te Gent T. V.)

ARREST

(A.R. P.08.0483.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 26 februari 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 10 van de wet van 1 juli 1954 

op de riviervisserij en artikel 47sexies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring: de appelrechters oordelen onterecht dat wegens hun doelgebonden en geli-
miteerde bewakings- en toezichtsopdracht voor wat de misdrijven inzake rivier-
visserij  betreft,  de met het toezicht  op de visserij  belaste ambtenaren van het 
Agentschap voor Natuur en Bos kunnen politieambtenaren zijn in de zin van arti-
kel 47sexies van het Wetboek van Strafvordering. 

2. Krachtens artikel 47sexies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering is ob-
servatie in de zin van dit wetboek het stelselmatig waarnemen door een politie-
ambtenaar van één of meerdere personen, hun aanwezigheid of gedrag, of van 
bepaalde zaken, plaatsen of gebeurtenissen. 

3. Het onderdeel dat ervan uitgaat dat de met het toezicht op de riviervisserij 
belaste ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos geen politieambtenaar 
is in de zin van artikel 47sexies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvordering, kan 
niet tot cassatie leiden. Artikel 47ter Wetboek van Strafvordering bepaalt immers 
dat de bijzondere opsporingsmethoden worden aangewend in het kader van een 
opsporingsonderzoek of een gerechtelijk onderzoek door de politiediensten die 
de minister van Justitie aanwijst. De voornoemde ambtenaar vermocht hoe dan 
ook niet tot de bijzondere opsporingsmethode observatie over te gaan.

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Tweede onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 10 van de wet van 1 juli 1954 

op de riviervisserij en artikel 47sexies, §1, eerste lid, Wetboek van Strafvorde-
ring: uit de aanvankelijke processen-verbaal blijkt dat de verbaliserende ambte-
naren van het Agentschap voor Natuur en Bos handelden overeenkomstig hun 
wettelijke politie- en bewakingsopdracht, en daarbij enkel werd gepatrouilleerd 
en vastgesteld, maar niet geobserveerd in de zin van artikel 47sexies, §1, eerste 
lid, Wetboek van Strafvordering.

5. Het onderdeel komt enerzijds op tegen de vaststelling van de appelrechters 
dat "uit het proces-verbaal voornoemd volgt dat de verbalisant reeds op 30 sep-
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tember 2007, na een eerste vaststelling via observatie, besloot de zaak verder te 
onderzoeken via een systeem van stelselmatige observatie. Dit klemt des te meer 
nu de opsporing van stroperij veelal gepaard gaat met langdurige observaties", en 
vraagt anderzijds een onderzoek van feiten waarvoor het Hof niet bevoegd is. 

Het onderdeel is niet ontvankelijk. 
Derde onderdeel
6.  Het  onderdeel  voert  schending aan van artikel  47sexies,  §1,  tweede  lid, 

Wetboek van Strafvordering: de appelrechters oordelen ten onrechte dat de gehe-
le observatie onregelmatig is alhoewel de overschrijding van het quantum van 
het aantal observaties in het licht van de beoordeling van het al dan niet stelsel-
matig karakter van de observaties, de regelmatigheid onverlet laat van de obser-
vaties die onder de ondergrens vallen van de notie "stelselmatigheid" zoals ver-
vat in artikel 47sexies, §1, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, dit is de eer-
ste observatie tot en met de vijfde observatie over een periode van één maand. 

7. Overeenkomstig artikel 47sexies, §1, tweede lid, Wetboek van Strafvorde-
ring, is een stelselmatige observatie in de zin van dit wetboek onder meer een ob-
servatie van meer dan vijf opeenvolgende dagen of van meer dan vijf niet-opeen-
volgende dagen gespreid over een periode van een maand. De stelselmatigheid 
van de observatie in de zin van voormelde wetsbepaling volgt aldus uit haar duur 
of haar frequentie binnen een bepaalde tijdsperiode, die bij wet als een geheel 
moet worden beschouwd; de politieambtenaar moet op voorhand het al of niet 
stelselmatig karakter van deze observatie appreciëren. 

8. Het naderhand overschrijden van de beperkte tijdsduur of de beperkte fre-
quentie zonder de vereiste machtiging daartoe, heeft de onregelmatigheid van de 
gehele observatie, en niet enkel van een deel ervan, tot gevolg. 

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

9. De appelrechters stellen vast: "uit het proces-verbaal voornoemd volgt dat 
de verbalisant reeds op 30.09.07, na een eerste vaststelling via observatie, be-
sloot de zaak verder te onderzoeken via een systeem van stelselmatige observa-
tie. Dit klemt des te meer nu de opsporing van stroperij veelal gepaard gaat met 
langdurige observaties". 

Met deze motivering stellen de appelrechters vast dat de verbalisant zich voor-
af voorgenomen had een stelselmatige observatie te verrichten, en verantwoor-
den zij hun beslissing naar recht om de gehele observatie en de daaruitvolgende 
vaststellingen nietig te verklaren. 

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
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 het cassatieberoep.
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Laat de kosten ten laste van de Staat. 

2 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 441

2° KAMER - 2 september 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — GEEN 
EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER DE 
TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - ONTVANKELIJKHEID VAN HET 
CASSATIEBEROEP

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - CONTROLE OVER 
DE TOEPASSING VAN DE BIJZONDERE OPSPORINGSMETHODEN - CASSATIEBEROEP - 
ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Is ontvankelijk het onmiddellijk cassatieberoep tegen het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling dat bij toepassing van artikel 235ter, Wetboek van Strafvordering,  
de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie controleert1.

(K.)

ARREST

(A.R. P.08.1317.N)

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

kamer van inbeschuldigingstelling, van 31 juli 2008.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.

1 Het O.M. had geconcludeerd tot de niet-ontvankelijkheid van het onmiddellijk cassatieberoep tegen 
het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat aan de hand van het vertrouwelijk dossier, 
bedoeld in de artikelen 47septies en 47novies, Strafvordering, de regelmatigheid van de bijzondere 
opsporingsmethoden observatie en infiltratie die werden toegepast in het kader van het gerechtelijk 
onderzoek of in het daaraan voorafgaande opsporingsonderzoek, onderzoekt. Het O.M. verwees naar 
het  arrest  van  het  Hof  van  12  augustus  2008  (A.R.  P.08.1065.N,  supra  nr.  430)  waarin  werd 
geoordeeld dat een leemte in artikel 416, tweede lid, Strafvordering, door het Grondwettelijk Hof 
vastgesteld bij arrest nr. 111/2008 van 31 juli 2008, enkel door tussenkomst van de wetgever kan 
worden verholpen.
Ingevolge artikel 416, eerste lid, Strafvordering, staat tegen een beslissing met toepassing van artikel 
235ter, Strafvordering, (arrest van onderzoek) beroep in cassatie eerst open na het eindarrest; artikel 
416,  tweede  lid,  laat  onmiddellijk  cassatieberoep  toe  tegen  de  arresten  met  toepassing  van  de 
artikelen 135 en 235bis, Strafvordering.
Nu  de  censuur  van  het  Grondwettelijk  Hof  enkel  betrekking  heeft  op  artikel  416,  tweede  lid, 
Strafvordering, en niet op de algemeen toepasselijke regel, verwoord in artikel 416, eerste lid, blijft 
deze bepaling onverminderd rechtskracht behouden en dient ze onverkort te worden toegepast ook 
ten aanzien van het  cassatieberoep tegen beslissingen genomen bij  toepassing van artikel  235ter, 
Strafvordering. 
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Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 
1. Het bestreden arrest van 31 juli 2008 is gewezen bij toepassing van artikel 

235ter Wetboek van Strafvordering. 
Na inzage van het strafdossier en van het vertrouwelijk dossier zoals bedoeld 

in artikel 47septies, §1, tweede lid, en artikel 235ter, §3, Wetboek van Strafvor-
dering, oordeelt de kamer van inbeschuldigingstelling dat geen onregelmatighe-
den werden begaan bij de toepassing van de bijzondere opsporingsmethode van 
observatie. 

2. Artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering bepaalde dat tegen de con-
trole van het vertrouwelijk dossier door de kamer van inbeschuldigingstelling 
geen rechtsmiddel openstond. Dit bracht met zich mee dat daartegen noch on-
middellijk, noch na het eindarrest of eindvonnis cassatieberoep kon worden inge-
steld.

Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 105/2007 van 19 juli 2007 
artikel 235ter, §6, Wetboek van Strafvordering vernietigd. 

Aldus is het gemeen recht terug toepasselijk.
3. Artikel 416, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat tegen voor-

bereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen 
vonnissen van dezelfde soort cassatieberoep eerst openstaat na het eindarrest of 
het eindvonnis; de vrijwillige tenuitvoerlegging van die voorbereidende arresten 
of vonnissen kan in geen geval als middel van niet-ontvankelijkheid worden in-
geroepen.

Artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het vorige lid 
niet van toepassing is op arresten of vonnissen inzake bevoegdheid of met toe-
passing van de artikelen 135 en 235bis, noch op arresten of vonnissen inzake de 
burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het beginsel van aansprake-
lijkheid, noch op arresten waarbij overeenkomstig artikel 524bis, §1, uitspraak 
wordt gedaan over de strafvordering en een bijzonder onderzoek naar de vermo-
gensvoordelen wordt bevolen, noch op verwijzingsarresten overeenkomstig arti-
kel 57bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten 
laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben ge-
pleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade.

4. Een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat overeenkomstig ar-
tikel 235ter Wetboek van Strafvordering controle uitoefent over de toepassing 
van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie, is enerzijds een 
voorbereidend arrest en is anderzijds niet begrepen onder de uitzonderingen ver-
meld in artikel 416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering. 

Hieruit volgt dat tegen dit arrest maar eerst cassatieberoep openstaat na het 
eindarrest of eindvonnis.
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Bijgevolg zou het huidig cassatieberoep wegens voortijdigheid niet ontvanke-
lijk zijn.

5. Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel bij arrest nr. 111/2008 van 31 juli 
2008 gezegd voor recht: "Artikel 416, tweede lid, van het Wetboek van Strafvor-
dering schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre het niet voor-
ziet in een onmiddellijk cassatieberoep tegen een arrest van de kamer van inbe-
schuldigingstelling houdende controle,  op basis van het vertrouwelijk dossier, 
van de regelmatigheid van de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden 
observatie en infiltratie met toepassing van de artikelen 189ter of 235ter van het 
Wetboek van Strafvordering".

6. Uit dit arrest blijkt dat het door het Grondwettelijk Hof vastgestelde onver-
antwoorde verschil in behandeling voortvloeit uit het feit dat artikel 416, tweede 
lid, Wetboek van Strafvordering zelf een leemte bevat. 

7. De rechter mag deze bepaling in zoverre ze een leemte bevat, niet toepas-
sen. 

8. Het Grondwettelijk Hof oordeelt evenwel dat "indien de leemte zich bevindt 
in de aan het [Grondwettelijk] Hof voorgelegde tekst, [het] de verwijzende rech-
ter (toekomt) een einde te maken aan de door het (Grondwettelijk) Hof vastge-
stelde ongrondwettigheid,  wanneer  die  vaststelling is  uitgedrukt  in  voldoende 
precieze en volledige bewoordingen om toe te laten dat de in geding zijnde bepa-
ling wordt toegepast met inachtneming van de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet (...)". 

9. Bijgevolg is het Hof in staat die leemte zelf aan te vullen door hier eveneens 
een onmiddellijk cassatieberoep toe te laten.

Het cassatieberoep is derhalve ontvankelijk. 
Middel
10. Het middel voert schending aan van de artikelen 235bis en 235ter Wetboek 

van Strafvordering en van artikel 6.3.b EVRM en miskenning van het recht van 
verdediging: artikel 235ter Wetboek van Strafvordering voorziet in een procedu-
re waarbij aan de inverdenkinggestelde een zekere vorm van tegenspraak wordt 
gewaarborgd welke essentieel  is  ter vrijwaring van het recht van verdediging 
omdat voor het vonnisgerecht in beginsel niet kan worden teruggekomen op de 
beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling inzake de regelmatigheid 
van  de  bijzondere  opsporingsmethoden  observatie  en  infiltratie;  artikel  6.3.b 
EVRM schrijft voor dat eenieder tegen wie een vervolging is ingesteld, over de 
tijd en faciliteiten beschikt die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdedi-
ging; door zijn verzoek om uitstel af te wijzen, ontzegt de kamer van inbeschul-
digingstelling de eiser het recht op het voeren van een daadwerkelijke tegen-
spraak en miskent zij zijn recht van verdediging.

11. Artikel 235ter, §2, eerste lid, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak doet binnen dertig dagen na ont-
vangst van de vordering van het openbaar ministerie, termijn die evenwel terug-
gebracht wordt tot acht dagen indien één van de inverdenkinggestelden zich in 
voorlopige hechtenis bevindt.
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Artikel 5.3 EVRM schrijft voor dat eenieder die gearresteerd is of gevangen 
wordt gehouden, onmiddellijk voor een rechter moet worden geleid of voor een 
andere autoriteit die door de wet bevoegd verklaard is om rechterlijke macht uit 
te oefenen, en het recht heeft binnen een redelijke termijn berecht te worden of 
hangende het proces in vrijheid te worden gesteld.

12. De kamer van inbeschuldigingstelling oordeelt dat eisers verzoek tot uitstel 
niet kan worden ingewilligd om reden dat:

- niet alleen de eiser maar ook meerdere andere inverdenkinggestelden die het 
recht hebben op een behandeling van de zaak binnen een redelijke termijn, zich 
in voorlopige hechtenis bevinden;

- de termijn voor inzage van het dossier geenszins onredelijk kort is, te meer 
de raadsman van de eiser telkens de zaak voor het onderzoeksgerecht werd be-
handeld, minstens reeds sinds 19 maart 2008, toegang tot het dossier had;

- de schriftelijke vordering van het openbaar ministerie de stukken aanwijst in 
het strafdossier die betrekking hebben op de observatie en het voorwerp uitma-
ken van de controle.

Zonder miskenning van eisers recht van verdediging verantwoordt de kamer 
van inbeschuldigingstelling aldus haar beslissing tot afwijzing van eisers verzoek 
om uitstel naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek
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. 

2 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Andersluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste ad-
vocaat-generaal – Advocaat: mr. W. Van Steenbrugge, Gent.

Nr. 442

2° KAMER - 2 september 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — HANDHAVING - INZAGE VAN OVERTUIGINGSSTUK 
DOOR DE INVERDENKINGGESTELDE OF ZIJN RAADSMAN - RECHT VAN VERDEDIGING

2º RECHT VAN VERDEDIGING — STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS - 
HANDHAVING - INZAGE VAN OVERTUIGINGSSTUK DOOR DE INVERDENKINGGESTELDE OF ZIJN 
RAADSMAN

1º en 2° Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele 
omstandigheid  dat  bij  de  handhaving  van  de  voorlopige  hechtenis  de  
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inverdenkinggestelde of zijn raadsman een overtuigingsstuk wegens de techniciteit ervan  
niet  tijdig kunnen inzien en zij  niet  met het  oog op de uitoefening van het  recht  van  
verdediging om uitstel van de behandeling van de zaak hebben gevraagd om alsnog de  
inzage ervan door het ter  beschikking stellen  van de vereiste apparatuur mogelijk  te  
maken1.

(D.)

ARREST

(A.R. P.08.1335.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 14 augustus 2008. 
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
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 6 EVRM, miskenning van het 

recht van verdediging en van het recht op tegenspraak, en voert tevens een moti-
veringsgebrek aan:  niettegenstaande  de eiser  hierom verzocht  had,  werd hem 
voorafgaand aan de rechtspleging geen inzage gegeven van verschillende over-
tuigingsstukken.

2. Artikel 6 EVRM heeft in beginsel enkel betrekking op de uitoefening van 
het recht van verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de rechtspleging 
inzake voorlopige hechtenis.

3. Het middel voert ook een motiveringsgebrek aan zonder te vermelden waar-
uit dit gebrek zou bestaan.

In zoverre is het middel niet ontvankelijk.
4. Geen enkele wettelijke bepaling schrijft voor dat de overtuigingsstukken, 

zoals gegevensdragers, bij het dossier moeten worden gevoegd dat, in geval van 
hoger beroep, door de procureur des Konings aan de procureur-generaal moet 
worden overgezonden.

Hieruit volgt evenwel niet dat de verdachte of zijn raadsman niet om de inzage 
van die stukken kunnen verzoeken als zij menen dat dit voor de uitoefening van 
het recht van verdediging nuttig is.

5. Geen miskenning van de in het middel aangehaalde algemene rechtsbegin-
selen kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat bij de handhaving van 
de voorlopige hechtenis de eiser of zijn raadsman een overtuigingsstuk wegens 
de techniciteit ervan niet tijdig kunnen inzien.

6. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de eiser 

1 Zie Cass., 18 okt. 2006, A.R. P.06.1312.F, A.C. 2006, nr. 495. 
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of zijn raadsman voor de kamer van inbeschuldigingstelling, met het oog op de 
uitoefening van het recht van verdediging om uitstel van de behandeling van de 
zaak hebben gevraagd om alsnog de inzage ervan door het ter beschikking stel-
len van de vereiste apparatuur mogelijk te maken.

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

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

2 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. N. Verhasselt, Antwerpen.

Nr. 443

2° KAMER - 3 september 2008

1º INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL IN OVERHEIDSSECTOR - RECHTSPERSONEN OF 
INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER 
T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT VEROORZAAKT - GRENZEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL IN 
OVERHEIDSSECTOR - RECHTSPERSONEN OF INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - 
SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT 
VEROORZAAKT - GRENZEN

3º ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — DERDE - ARBEIDSONGEVAL IN 
DE OVERHEIDSSECTOR - RECHTSPERSONEN OF INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - 
SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT 
VEROORZAAKT - GRENZEN

4º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
RECHTSPERSONEN OF INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - SUBROGATIE IN DE RECHTEN 
VAN HET SLACHTOFFER T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT VEROORZAAKT - GRENZEN

5º INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL IN OVERHEIDSSECTOR - RECHTSPERSONEN OF 
INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER 
T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT VEROORZAAKT - RENTE UITGEKEERD AAN DE WEDUWE - 
TERUGSTORTING VAN DE UITBETALINGEN DOOR HET ORGANISME DAT VOOR DE RENTE INSTAAT

6º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OVEREENKOMSTEN. 
REGRES — VERZEKERING. INDEPLAATSSTELLING - ARBEIDSONGEVAL IN 
OVERHEIDSSECTOR - RECHTSPERSONEN OF INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - 
SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT 
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VEROORZAAKT - RENTE UITGEKEERD AAN DE WEDUWE - TERUGSTORTING VAN DE UITBETALINGEN 
DOOR HET ORGANISME DAT VOOR DE RENTE INSTAAT

7º ARBEIDSONGEVAL — AANSPRAKELIJKHEID — DERDE - ARBEIDSONGEVAL IN 
OVERHEIDSSECTOR - RECHTSPERSONEN OF INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - 
SUBROGATIE IN DE RECHTEN VAN HET SLACHTOFFER T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT 
VEROORZAAKT - RENTE UITGEKEERD AAN DE WEDUWE - TERUGSTORTING VAN DE UITBETALINGEN 
DOOR HET ORGANISME DAT VOOR DE RENTE INSTAAT

8º ARBEIDSONGEVAL — OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - 
RECHTSPERSONEN OF INSTELLINGEN DIE VOOR DE RENTE INSTAAN - SUBROGATIE IN DE RECHTEN 
VAN HET SLACHTOFFER T.A.V. DEGENE DIE HET ONGEVAL HEEFT VEROORZAAKT - RENTE 
UITGEKEERD AAN DE WEDUWE - TERUGSTORTING VAN DE UITBETALINGEN DOOR HET ORGANISME DAT 
VOOR DE RENTE INSTAAT

1º, 2°, 3° en 4° Art. 14, §3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, legt een dubbele 
beperking op aan de subrogatie die zij invoert: de gesubrogeerde kan, noch méér eisen  
van de derde aansprakelijke dan de uitbetalingen die hij ten gunste van het slachtoffer  
heeft verricht, noch meer dan het bedrag van de vergoeding waarop het slachtoffer recht  
heeft krachtens het gemeen recht en dat dezelfde schade dekt. 

5º,  6°, 7° en 8° De Pensioendienst voor de overheidssector,  die in de rechten van het  
slachtoffer is gesubrogeerd, heeft het recht om van degene die voor het arbeidsongeval  
aansprakelijk  is,  het  bedrag  te  eisen  van  de  rente  die  hij  aan  de  weduwe  van  het  
slachtoffer heeft uitgekeerd, die, indien zij niet van die rente had genoten, het recht zou  
hebben gehad om van degene die  het  ongeval  heeft  veroorzaakt,  de  vergoeding  te  
verkrijgen van de schade die voor haar voortvloeit uit het verlies van een gedeelte van  
het  ouderdomspensioen  waarvan  haar  echtgenoot  zou  hebben  genoten,  waarbij  het 
bedrag van die vergoeding wordt vastgesteld zonder dat het overlevingspensioen waarop  
de weduwe recht heeft in aanmerking mag worden genomen1. 

(PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR T. B. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0022.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis dat op 26 november 2007 door 

de Correctionele Rechtbank te Luik in hoger beroep is gewezen.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 

is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Wegens het ongeval op de weg naar en van het werk van 20 september 1994, 

dat het leven kostte aan W. P., heeft de Belgische Staat, in wiens rechten de eiser 
is gesubrogeerd, met toepassing van de artikelen 1 en 14, §2, van de Wet van 3 

1 Zie Cass., 21 jan. 1998, A.R. P.97.1052.F, A.C. 1998, nr. 38; Cass., 4 sept. 2007, A.R. P.07.0426.N, 
A.C. 2007, nr. 383.
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juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor onge-
vallen op de weg van en naar het werk en voor beroepsziekten in de overheids-
sector, aan de weduwe van het slachtoffer een gekapitaliseerde rente uitgekeerd 
ten bedrage van 83.655, 00 euro.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de verweerder door de politierechtbank is 
veroordeeld wegens onopzettelijke doodslag en voor het ongeval aansprakelijk is 
gesteld.

Krachtens artikel 14, §3, van de voormelde wet, is de eiser van rechtswege ge-
subrogeerd in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen die het slachtoffer of 
zijn rechthebbenden, overeenkomstig §1, konden laten gelden tegen degene die 
voor het arbeidsongeval of de beroepsziekte aansprakelijk is en zulks ten bedrage 
van de renten en vergoedingen die door de voormelde wet zijn bepaald en het be-
drag dat gelijkstaat aan het kapitaal van die renten.

Deze bepaling legt een dubbele beperking op aan de subrogatie die zij invoert. 
De eiser kan van de derde aansprakelijke, noch méér eisen dan de uitbetalingen 
die hij ten gunste van het slachtoffer heeft verricht, noch méér dan het bedrag 
van de vergoeding waarop het slachtoffer recht heeft krachtens het gemeen recht, 
en dat dezelfde schade dekt.

Krachtens artikel 14, §1, zou de weduwe van het slachtoffer, indien zij niet 
had genoten van de rente die haar door de Belgische Staat was toegekend, het 
recht hebben gehad om van degene die het ongeval heeft veroorzaakt de vergoe-
ding te verkrijgen van de schade die voor haar voortvloeit uit het verlies van een 
gedeelte van het ouderdomspensioen waarvan haar echtgenoot zou hebben geno-
ten. Het bedrag van die vergoeding zou dan zijn vastgesteld zonder dat het haar 
verschuldigde overlevingspensioen in aanmerking mocht worden genomen.

De subrogatie die bij het voormelde artikel 14, §3 is ingevoerd sluit uit dat de 
door de eiser verrichte uitbetalingen definitief te zijnen laste moeten blijven.

De appelrechters die het tegendeel beslissen schenden deze wettelijke bepa-
ling. 

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 ieder van de verweerders in de helft van de kosten van hun cassa-

tieberoep.
Verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Verviers, zitting houden-

de in hoger beroep.

3 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. D. Drion, Luik en Mahieu.
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Nr. 444

2° KAMER - 3 september 2008

1º VERJARING — STRAFZAKEN — STRAFVORDERING — SCHORSING - 
INLEIDING VAN DE STRAFVORDERING IN EERSTE AANLEG - DUUR VAN DE SCHORSING

2º STRAFVORDERING - VERVAL - VERJARING - SCHORSING - INLEIDING VAN DE 
STRAFVORDERING IN EERSTE AANLEG - DUUR VAN DE SCHORSING

1º en 2° De schorsing van de verjaring voortvloeiende uit de inleiding van de strafvordering  
in eerste aanleg, blijft,  als daartoe grond bestaat en buiten de gevallen die in art. 24  
V.T.Sv. zijn bepaald, in de versie toepasselijk op de feiten die vóór 1 september 2003 zijn 
gepleegd, ook na het vonnis voortduren; zij kan evenwel niet langer duren dan een jaar  
en wordt hoe dan ook slechts verlengd tot de dag waarop de zaak voor de appelrechters 
wordt vastgesteld, ook als daar de verjaring van de strafvordering opnieuw gedurende 
maximum  één  jaar  kan  worden  geschorst,  onder  dezelfde  voorwaarden  als  bij  het  
voormelde art. 24, 1°, zijn bepaald1.

(P. e.a. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0517.F)

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

Brussel, correctionele kamer, van 7 maart 2008.
De eisers voeren in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit ar-

rest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre de cassatieberoepen gericht zijn tegen de beslissingen die de ei-

sers veroordelen op de strafvordering:
Ambtshalve middel: schending van de artikelen 21, 21bis, 22, 23 en 24 van de 

Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering:
Het arrest veroordeelt de eiseres en verklaart de eiser schuldig aan wanbedrij-

ven, welke misdrijven onderworpen zijn aan de verjaringstermijn van vijf jaar als 
bepaald in artikel 21 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvor-
dering.

De appelrechters oordelen dat de gezamenlijke, aan ieder van de eisers tenlas-
tegelegde  feiten  "de  opeenvolgende en  voortgezette  uitvoering  van  éénzelfde 
strafbaar opzet zijn, de laatste feiten gepleegd zijnde op 31 maart 1997;".

De eerste verjaringstermijn van vijf jaar die, overeenkomstig artikel 23 van de 
voormelde Voorafgaande Titel,  op  die  dag een aanvang nam,  werd  voor  het 
laatst geldig gestuit door het kantschrift van de onderzoeksrechter van 28 decem-
ber 2001.
1 Cass., 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, A.C. 2000, nr. 482. 
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Aangezien de feiten van de telastleggingen niet verjaard waren op de dag van 
de inwerkingtreding van artikel 3 van de Wet van 11 december 1998 tot wijzi-
ging van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering wat de ver-
jaring van de strafvordering betreft, en dateren van vóór 1 september 2003, da-
tum van de inwerkingtreding van artikel 3 van de Wet van 16 juli 2002 tot wijzi-
ging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen 
voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen, blijft artikel 24, 1°, van 
de Voorafgaande Titel erop van toepassing, in de versie van het voormelde arti-
kel 3 van de wet van 11 december 1998. Daaruit volgt dat de tweede verjarings-
termijn van vijf jaar geldig is geschorst vanaf de dag van de rechtszitting waarop 
de strafvordering voor de correctionele rechtbank werd ingeleid, inzonderheid 
vanaf 10 november 2006.

De schorsing van de verjaring voortvloeiende uit de inleiding van de strafvor-
dering in eerste aanleg, blijft, zo daartoe grond bestaat en buiten de gevallen die 
in het voormelde artikel 24, volgens de versie die op de feiten toepasselijk is, 
zijn bepaald, ook na het vonnis voortduren. Zij kan evenwel niet langer duren 
dan een jaar en wordt hoe dan ook slechts verlengd tot de dag waarop de zaak 
voor de appelrechters wordt vastgesteld, ook als daar de verjaring van de straf-
vordering opnieuw gedurende maximum één jaar kan worden geschorst, onder 
dezelfde voorwaarden als bepaald bij het voormelde artikel 24, 1°.

De strafvordering was bij de appelrechters ingesteld op 9 oktober 2007, doch 
op die rechtszitting werd de zaak ambtshalve sine die verdaagd, zodat een nieu-
we dagvaarding tegen de rechtszitting van 7 februari 2008 werd betekend.

Overeenkomstig artikel 24, eerste lid, 1°, eerste streepje, volgens de versie die 
te dezen van toepassing is, begon de verjaring die op 10 november 2006 werd 
geschorst, dus opnieuw te lopen op 9 oktober 2007. Daaruit volgt dat de tweede 
termijn van vijf jaar die passend werd verlengd met een duur, gelijk aan deze 
schorsingsperiode en die met toepassing van het voormelde artikel 23 op 28 de-
cember 2001 was ingegaan, volledig was verlopen toen de strafvordering werd 
ingeleid op de rechtszitting van 7 februari 2008 waarop het hof van beroep het 
onderzoek van de zaak heeft hervat.

De strafvordering was op de dag van het arrest verjaard.
Aangezien deze onwettigheid tot een volledige vernietiging zonder verwijzing 

van de beslissingen leidt, is er geen grond tot onderzoek van het eerste en het 
derde middel, en evenmin van het tweede middel, in zoverre het gericht is tegen 
de beslissing op de strafvordering.

(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvorde-

ring die tegen de eisers is ingesteld, behalve in zoverre het hen vrijspreekt.
Verwerpt de cassatieberoepen voor het overige.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest.
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Veroordeelt ieder van de eisers in de helft van de kosten van hun cassatiebe-
roep en laat de overige kosten ten laste van de Staat.

Zegt dat er geen grond is tot verwijzing.

3 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. C. Lefèbvre, Brussel.

Nr. 445

2° KAMER - 3 september 2008

1º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MATERIEEL BESTANDDEEL - 
VALSHEID - BEGRIP

2º VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - MOREEL BESTANDDEEL - BEGRIP

1º De wetgeving inzake valsheid beschermt elk privégeschrift dat bestemd is om een ander  
van het bestaan van een recht, een verplichting of van de werkelijkheid van een feit te  
overtuigen;  een onaangeroerd  materieel  instrumentum kan niettemin vals  zijn  als  het  
feiten en akten vaststelt die strijdig zijn met de werkelijkheid1. (Artt. 193 en 196, Sw.)

2º Bedrieglijk opzet, dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra de dader,  
met de beschaming van het vertrouwen van het publiek in een geschrift, enig voordeel of  
enige winst beoogt, dat hij niet zou hebben behaald indien hij de waarheidsgetrouwheid  
en  de  authenticiteit  van  het  geschrift  had  geëerbiedigd,  zodat  het  voordeel  dat  de 
vervalser beoogt dus niet ophoudt onrechtmatig te zijn, louter omdat het valse stuk tot  
doel heeft een bedrag dat hem verschuldigd zou zijn, terug te krijgen2. (Artt. 193 en 196, 
Sw.)

(C. T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0524.F)

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

gen, correctionele kamer, van 22 februari 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 

is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring

1 Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.0738.F, A.C. 1999, nr. 362.
2 Zie Cass., 13 maart 1996, A.R. P.95.1028.F, A.C. 1996, nr. 97.
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Eerste middel
De eiser verwijt het arrest dat het hem veroordeelt wegens valsheid en gebruik 

van valse stukken zonder dat het de vereniging van het materiële en morele be-
standdeel van dat misdrijf naar recht vaststelt.

De wetgeving inzake valsheid beschermt elk privégeschrift dat bestemd is om 
een ander van het bestaan van een recht, een verplichting of van de werkelijkheid 
van een feit te overtuigen.

Een stuk waaraan inhoudelijk niets is gewijzigd, kan niettemin vals zijn als het 
feiten en akten vaststelt die strijdig zijn met de werkelijkheid.

Bedrieglijk opzet dat vereist is opdat valsheid strafbaar zou zijn, bestaat zodra 
de dader, door het vertrouwen van het publiek in het geschrift te beschamen, enig 
voordeel of enige winst beoogt, dat hij niet zou hebben behaald indien hij de 
waarheidsgetrouwheid en de authenticiteit van het geschrift had geëerbiedigd.

Het voordeel dat de vervalser beoogt houdt dus niet op onrechtmatig te zijn, 
louter en alleen omdat het valse stuk tot doel heeft een bedrag dat hem verschul-
digd zou zijn, terug te krijgen.

Uit de vaststellingen van de appelrechters en de redenen van het beroepen von-
nis, waarnaar hun arrest verwijst, blijkt dat

- het valse stuk dat de eiser ten laste wordt gelegd een factuur is die op zijn 
aanwijzingen is opgemaakt en door hem aan het gerecht is overgelegd, tot sta-
ving van een vordering die ertoe strekt de verweerder te veroordelen tot betaling 
van schadevergoeding;

- die factuur de uitvoering vermeldt, door een bedrijf waarvan de eiser bestuur-
der was, van werkzaamheden die niet door dat bedrijf werden verricht;

- de eiser, door aan de verweerder een stuk tegen te werpen waarmee hij de 
omvang van zijn schade bewijst, zich een onrechtmatig voordeel heeft bezorgd.

De bewering dat de in de factuur beschreven materialen effectief werden gele-
verd, heeft geen invloed op het bestaan van de valsheid zoals die in het arrest is 
beschreven, vermits de verdraaiing van de waarheid die door de appelrechters 
aan de eiser ten laste wordt gelegd, niet dààrover doch over de uitvoering van de 
werken gaat.

De eiser heeft ook aangevoerd dat hij alleen het herstel van de door hem gele-
den schade vorderde, doch dat verweer wijzigt evenmin de wettigheid van de 
omschrijving van de valsheid, vermits het bedrieglijk opzet dat door de wet is 
vereist, geen betrekking heeft op het beoogde doel doch op het middel dat wordt 
aangewend om het te bereiken.

De hierboven samengevatte overwegingen verantwoorden de veroordeling dus 
naar recht.

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

3 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. L. Wambalola, Luik.

Nr. 446

2° KAMER - 3 september 2008

1º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE 
RAADKAMER - HOGER BEROEP - NIEUWE ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP HEEFT GEEN 
BESTAANSREDEN MEER

2º VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE 
RAADKAMER - HOGER BEROEP - NIEUWE ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP HEEFT GEEN 
BESTAANSREDEN MEER - ARTIKEL 13 E.V.R.M. - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL

3º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 13 - DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL - VREEMDELINGEN - VRIJHEIDSBEROVING - 
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP BIJ DE RAADKAMER - HOGER BEROEP - NIEUWE 
ADMINISTRATIEVE MAATREGEL - BEROEP HEEFT GEEN BESTAANSREDEN MEER

1º Het beroep van de vreemdeling tegen een maatregel van vrijheidsberoving heeft geen 
bestaansreden meer wanneer hij  intussen het voorwerp van een nieuwe maatregel is  
geworden die de aanvankelijke maatregel van vrijheidsberoving niet verlengt, doch een  
autonome titel van vrijheidsberoving is, onderscheiden van die welke het rechtsmiddel  
bedoelt1.

2º en 3° Het recht dat door art. 13 E.V.R.M., wordt gewaarborgd, belet de rechter niet om  
vast  te  stellen  dat  het  beroep  van  een  vreemdeling  tegen  een  maatregel  van 
vrijheidsberoving, geen bestaansreden meer heeft. 

(A.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1323.F)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 6 augustus 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend afschrift aan dit arrest 

is gehecht, twee middelen aan.
Raadsheer Benoît Dejemeppe heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 10 juli 2008 heeft de Dienst Vreemdelingenzaken de eiser kennis gegeven 

1 Zie Cass., 3 okt. 1995, A.R. P.95.1145.F, A.C. 1995, nr. 412. 
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van de beslissing waarbij diens aanvraag tot verblijfsvergunning, welke op 10 
oktober 2005 met toepassing van artikel 9, derde lid, van de Wet van 15 decem-
ber 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de  verwijdering  van  vreemdelingen,  was  ingediend,  niet  ontvankelijk  is  ver-
klaard. Bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is tegen deze beslissing een 
beroep tot nietigverklaring hangende.

Dezelfde dag is tegen de eiser, met toepassing van artikel 7, eerste lid, 1° en 
5°, tweede en derde lid, van die wet, een bevel uitgevaardigd om het grondge-
bied te verlaten met een beslissing tot teruggeleiding naar de grens en een daar-
toe genomen maatregel van vrijheidsberoving.

De administratieve overheid heeft deze maatregel verantwoord door de om-
standigheden dat, aangezien de eiser niet in het bezit is van een paspoort met gel-
dig visum, hij in het Koninkrijk verbleef zonder houder te zijn van de vereiste 
documenten, dat hij in Duitsland was gesignaleerd met het oog op niet-toelating 
in de Staten die partij zijn bij het Toepassingsverdrag van de Schengenovereen-
komst van 19 juni 1990, en dat het weinig waarschijnlijk was dat hij gevolg zou 
geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten en het wenselijk was hem 
per vliegtuig naar Jordanië te repatriëren.

Op 12 juli 2008 heeft de eiser een asielaanvraag ingediend.
Op 15 juli 2008, heeft de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 

Verviers, op eenzijdig verzoekschrift bij hoogdringendheid, de Belgische Staat 
verboden de eiser uit te wijzen zolang over het voormelde beroep tot nietigver-
klaring geen uitspraak was gedaan. De Belgische Staat heeft tegen deze beslis-
sing derdenverzet aangetekend en de zaak werd op 2 oktober 2008 vastgesteld.

Op 16 juli 2008 heeft de eiser voor de raadkamer van de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Brussel een verzoek tot invrijheidstelling ingediend.

Op 18 juli 2008 is tegen de eiser, met toepassing van artikel 74/6, §1bis, 12°, 
van de wet van 15 december 1980, een nieuwe maatregel van vrijheidsberoving 
genomen. De akte vermeldt dat de voormelde asielaanvraag werd ingediend om 
de uitvoering van een op handen zijnde beslissing tot verwijdering, uit te stellen 
of te verijdelen.

Op 23 juli 2008 heeft de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel de vrijlating van de eiser bevolen.

Het bestreden arrest doet deze beschikking teniet en stelt vast dat het beroep 
van de eiser geen bestaansreden meer heeft.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt de appelrechters dat zij artikel 7 van de wet van 15 decem-

ber 1980 hebben geschonden, vermits de hechtenis van de eiser onwettig is aan-
gezien diens uitzetting momenteel door een vonnis onmogelijk wordt gemaakt. 
Het verwijt het arrest tevens een gebrek aan motivering.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet, dat 
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niet toepasselijk is op de onderzoeksgerechten die uitspraak doen over de hand-
having  van de  tegen de  vreemdeling  genomen administratieve  maatregel  van 
vrijheidsberoving, faalt het naar recht.

Krachtens artikel 71, eerste lid, van de wet van 15 december 1980, kan de 
vreemdeling die het voorwerp is van een maatregel van vrijheidsberoving die 
met name met toepassing van de artikelen 7 en 74/6 is genomen, tegen die maat-
regel beroep instellen bij de raadkamer. Met toepassing van artikel 72, tweede 
lid, heeft het jurisdictioneel toezicht op een dergelijke maatregel alleen betrek-
king op de wettigheid van de titel waarop de vrijheidsberoving steunt.

Het middel dat dienaangaande aanvoert dat het aan de appelrechters stond om 
de wettigheid te onderzoeken van de hechtenis van de eiser ongeacht de admini-
stratieve beslissing waaruit zij voortvloeit, faalt eveneens naar recht.

De beslissing die op grond van artikel 74-6, §1bis, 12°, is genomen, verlengt 
de aanvankelijke maatregel niet die met toepassing van artikel 7, derde lid, is ge-
nomen, maar is een autonome titel van vrijheidsberoving, onderscheiden van die 
welke in het  beroep waarover de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak 
heeft gedaan, is bedoeld.

De appelrechters oordelen dus naar recht dat wegens de beslissing van 18 juli 
2008, het beroep van de eiser tegen de beslissing van 10 juli 2008 geen bestaans-
reden meer had.

Voor het overige dienden zij niet te antwoorden op het verweer volgens het-
welk de eiser, krachtens de beschikking van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg, momenteel niet kan uitgezet worden, aangezien dat middel door 
hun beslissing irrelevant is geworden.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen. 
Tweede middel
Het middel voert aan dat het arrest artikel 13 van het Verdrag tot Bescherming 

van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden schendt, in zoverre 
het door de vrijheidsberoving van de eiser te handhaven, hem een daadwerkelijk 
rechtsmiddel voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen ontzegt,  waaraan 
een verzoekschrift tot nietigverklaring is voorgelegd tegen de beslissing van niet-
ontvankelijkheid van zijn aanvraag tot verblijfsvergunning.

In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters oordelen dat de instelling 
van het voormelde rechtsmiddel de uitzetting van de eiser niet belette, ofschoon 
het arrest zulks niet vermeldt, mist het feitelijke grondslag.

Het recht dat bij artikel 13 van het voormelde verdrag is gewaarborgd, belet de 
rechter niet om vast te stellen dat beroep tegen een maatregel van vrijheidsbero-
ving geen bestaansreden meer heeft.

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

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

3 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Dejemeppe – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advo-
caat-generaal – Advocaten: mrs. V. Lurquin, Brussel en M. Lys, Brussel.

Nr. 447

1° KAMER - 4 september 2008

1º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - RECHTER-COMMISSARIS - VERVANGING - 
VOORAFGAAND VERHOOR

2º FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — RECHTSPLEGING - RECHTER-COMMISSARIS - VERVANGING - 
VERVANGENDE MAGISTRAAT - ONDERSCHEIDEN RECHTERLIJKE AMBTEN - ONVERENIGBAARHEID

1º  De  rechtbank,  die  ervoor  moet  zorgen  dat  een  rechter-commissaris  ononderbroken  
toeziet  op de  voortgang van de faillissementsverrichtingen en op het  beheer  van de  
curator, kan de rechter-commissaris vervangen zonder dat zij hem voorafgaandelijk moet  
horen1. (Art. 31, eerste lid Faillissementswet 1997)

2º  Er  is  geen  sprake  van  een  ander  rechterlijk  ambt,  en  bijgevolg  evenmin  van  een  
onverenigbaarheid in de zin van art.  292,  tweede lid,  Ger.  W.,  wanneer een rechter,  
ondervoorzitter  van  de  rechtbank,  die  uitspraak  moet  doen  in  de  hoedanigheid  van  
rechter,  voorzitter  van  een  gewone  kamer  van  voornoemde  rechtbank,  vroeger  in  
dezelfde hoedanigheid van rechter, ondervoorzitter van de rechter, van de zaak heeft  
kennisgenomen2. (Art. 292, tweede lid, Ger.W.)

(D.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0564.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de beschikking, op 7 juni 2007 gewezen 

door de ondervoorzitter, waarnemend voorzitter, van de Rechtbank van Koop-
handel te Brussel en tegen het vonnis, op 10 juli 2007 gewezen door de Recht-
bank van Koophandel te Brussel.

Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.

1 I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la faillite et du concordat, uitg. 2003, nr. 418; 'T KINT en DERIJKE, “La 
faillite”, Rép. Not. 2007, nr. 443.
2 Cass., 9 feb. 1990, A.R. 6510, A.C. 1989-1990, nr. 357.
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Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 292, inzonderheid tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 31 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beschikking van 7 juni 2007, gewezen door de ondervoorzitter van de 

Rechtbank van Koophandel te Brussel, die optrad als waarnemend voorzitter, ontslaat de 
eiser van zijn opdracht als rechter-commissaris in het faillissement van de naamloze ven-
nootschap Sabena, zulks op grond van de onderstaande redenen:

"(De eiser) heeft ons bij brief van 9 juni 2006 gemeld dat er tegen hem wraking was in-
gesteld;

Als gevolg daarvan hebben, Wij - bij een beschikking van 13 juni 2006 - de heer Guy 
Coets aangesteld als rechter-commissaris in het faillissement van de naamloze vennoot-
schap Sabena, om de titelvoerende rechter-commissaris, (de eiser), die voorlopig verhin-
derd was, tijdelijk te vervangen zolang hij verhinderd was;

Aangezien het hier slechts om een tijdelijke toestand kan gaan, zoals overigens wordt 
verduidelijkt, is dit na een jaar niet meer het geval terwijl het belang van het beheer van 
de failliete boedel en van de schuldeisers, alsook de omvang en de complexiteit ervan, een 
continuïteit in de functie van rechter-commissaris vereisen".

En het bestreden vonnis van 10 juli 2007 "bevestigt de (hierboven aangehaalde) be-
schikking van 7 juni 2007" om de volgende redenen:

"Gelet op de beschikking van 13 juni 2006 waarbij de heer Guy Coets wordt aangesteld 
als rechter-commissaris in het faillissement van de naamloze vennootschap Sabena om de 
titelvoerende rechter-commissaris,  (de  eiser)  te  vervangen die  voorlopig verhinderd  is 
doordat er tegen hem wraking is ingesteld;

(...)  aangezien het hier slechts om een tijdelijke toestand kan gaan,  zoals overigens 
wordt verduidelijkt, is dit na een jaar niet meer het geval terwijl het belang van het beheer 
van de failliete boedel en van de schuldeisers, alsook de omvang en de complexiteit ervan, 
een continuïteit in de functie van rechter-commissaris vereisen;

Dat Wij aldus bij beschikking van 7 juni 2007, de opdracht van de heer Monsieur Guy 
Coets, als rechter-commissaris in het faillissement van de naamloze vennootschap Sabena, 
hebben bevestigd om (de eiser) wiens opdracht in die hoedanigheid bijgevolg werd beëin-
digd, definitief te vervangen";

(...) dat er grond bestaat de beschikking van 7 juni 2007 door dit vonnis te bevestigen".
Grieven
Eerste onderdeel
Enkel de rechtbank van koophandel die de faillietverklaring heeft uitgesproken, is be-

voegd om de rechter-commissaris te vervangen.
Hieruit volgt dat de beschikking van 7 juni 2007 de eiser niet naar recht van zijn op-

dracht van rechter-commissaris in het faillissement van de naamloze vennootschap kon 
ontslaan en hem vervangen.

Die beschikking is dus nietig (schending door de beschikking van artikel 31 van de wet 
van 8 augustus 1997).

En het vonnis van 10 juli 1997, dat die beschikking bevestigt door de redenen ervan 
over te nemen en alleen maar letterlijk weer te geven, is dus om die reden nietig.
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Tweede onderdeel
Hoewel de wet het niet uitdrukkelijk gebiedt (in tegenstelling tot wat zij voorschrijft 

voor de vervanging van de curator), kan de rechter-commissaris niet van zijn opdracht 
worden ontslagen en vervangen, zonder dat hij werd gehoord, of althans ontboden, en uit-
genodigd om uitleg te geven over de redenen die deze vervanging verantwoorden.

Zowel uit de bestreden beslissingen als uit de stukken waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt echter dat zulks niet het geval is geweest, aangezien, eerst in de bestreden be-
schikking en nadien in het bestreden vonnis, werd beslist de eiser te vervangen, zonder dat 
hij ontboden of uitgenodigd werd om uitleg te geven.

De beschikking en het vonnis zijn dus nietig (miskenning van het algemeen beginsel 
van het recht van verdediging).

Derde onderdeel
Artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek luidt als volgt: "nietig is het von-

nis, gewezen door een rechter die vroeger bij het uitoefenen van een ander rechterlijk 
ambt kennisgenomen heeft van de zaak".

En, aangezien die bepaling betrekking heeft op de rechterlijke organisatie, is zij van 
openbare orde.

Uit de bestreden beslissingen blijkt echter dat de beschikking van 7 juni 2007 werd ge-
wezen door Francine De Tandt, als ondervoorzitter die optrad als waarnemend voorzitter 
van de Rechtank van Koophandel te Brussel, en dat het vonnis van 10 juli 2007 gewezen 
is door de vakantiekamer van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, die werd voorge-
zeten door dezelfde Francine De Tandt.

En de beschikking en het vonnis doen uitspraak in dezelfde zaak.
Francine De Tandt heeft dus kennisgenomen van de zaak, enerzijds, in de uitoefening 

van het ambt van voorzitter van een rechtbank, dat onder meer wordt bedoeld in de artike-
len 584 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, anderzijds, als voorzitter van een ge-
wone kamer van dezelfde rechtbank, met andere woorden, in de uitoefening van twee on-
derscheiden rechterlijke ambten.

Bijgevolg is het vonnis van 10 juli 2007 nietig (schending van artikel 292, inzonderheid 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis van 10 juli 2007 vermeldt dat "het belang van het beheer 

van de failliete boedel en van de schuldeisers, alsook de omvang en de complexi-
teit ervan, een continuïteit in de functie van rechter-commissaris vereisen" en be-
slist, met bevestiging van de bestreden beschikking van 7 juni 2007, een einde te 
maken aan eisers opdracht van rechter-commissaris en hem door een ander lid 
van de rechtbank te vervangen.

Bij dat vonnis heeft de rechtbank, weliswaar, de voornoemde beschikking be-
vestigd, maar zij heeft dat gedaan op grond van een eigen redengeving zonder de 
redenen van die beschikking over te nemen.

Het vonnis vertoont dus niet de aangevoerde nietigheid.
Hieruit volgt dat de grief tegen de beschikking van 7 juni 2007 geen belang 

heeft.
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Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
Artikel 31, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 bepaalt dat de rechtbank 

van koophandel te allen tijde de rechter-commissaris kan vervangen door een 
van haar andere leden.

De rechtbank, die ervoor moet zorgen dat een rechter-commissaris onophoude-
lijk toeziet op de voortgang van de faillissementsverrichtingen en op het beheer 
van de curator, kan de rechter-commissaris vervangen zonder dat zij hem vooraf-
gaandelijk moet horen.

Het onderdeel, dat het tegengestelde aanvoert, faalt naar recht.
Derde onderdeel
De beschikking van 7 juni 2007 en het vonnis van 10 juli 2007 zijn gewezen 

door dezelfde magistraat, ondervoorzitter van de rechtbank van koophandel.
Er is geen sprake van een ander rechterlijk ambt, en bijgevolg evenmin van 

een onverenigbaarheid in de zin van artikel 292, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek,  wanneer  een  ondervoorzitter  van  de  rechtbank,  die  uitspraak  moet 
doen vroeger in dezelfde hoedanigheid heeft kennisgenomen van de zaak.

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

4 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advo-
caat: mr. T'Kint.

Nr. 448

1° KAMER - 4 september 2008

GEMEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN — 
GEMEENTEBELASTINGEN - AANSLAGBILJET - DWANGBEVEL - HANDELINGEN VAN 
TENUITVOERLEGGING VAN DE INGEKOHIERDE BELASTING - VERMELDINGEN - NIET OP STRAFFE VAN 
NIETIGHEID VOORGESCHREVEN VORMVEREISTEN - ONVOLLEDIGE OF ONJUISTE VERMELDINGEN - 
GEVOLG - TAAK VAN DE RECHTER

Het arrest dat met name niet nagaat of er twijfel kon bestaan over de werkelijke identiteit  
van de belastingplichtige, aangezien het wettelijke voorschrift  dat het aanslagbiljet  de  
naam, voornamen of maatschappelijke benaming en het adres van de belastingplichtige  
moet  vermelden  een  vormvereiste  is  dat  niet  op  straffe  van  nietigheid  van  het  
aanslagbiljet  of  van de handelingen van tenuitvoerlegging  van de ten  name van die 
belastingplichtige  ingekohierde  belasting  is  voorgeschreven,  en  of,  ingeval  die 
documenten  een  onvolledige  of  onjuiste  vermelding  bevatten,  de  rechter  dan  heeft  
nagegaan of die nalatigheid of die fout de belastingplichtige belet heeft zijn recht van 
verdediging jegens de aanspraken van de administratie op normale wijze uit te oefenen 
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dan wel of er twijfel bestaat over de identiteit van de door haar vervolgde schuldenaar,  
beslist  niet naar recht dat de uitvoerbare titel van de gemeente geen uitwerking heeft  
omdat de naam en voornaam van de belastingplichtige noch op het aanslagbiljet, noch  
op het dwangbevel  vermeld staan, en dat de opheffing van de daden van vervolging  
moet worden bevolen. (Artt. 4, §3, en 5, Wet 24 dec. 1996)

(GEMEENTE FOSSES-LA-VILLE T. V.d.B e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0132.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Bergen.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 3, 4, 5 en 12 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging 

en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen;
- de artikelen 148 en 149 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering 

van het Wetboek van de inkomstenbelastingen;
- de artikelen 1494 en 1495 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest bevestigt het beroepen vonnis en veroordeelt de eiseres in de ap-

pelkosten op de volgende gronden:
"Het is van belang dat de titel nauwkeurig genoeg is opdat er geen twijfel kan ontstaan 

over de personen op wie hij van toepassing is;
In het tegengestelde geval heeft hij geen uitwerking (G. DE LEVAL, Traité des saisies, nr. 

220 C, p. 418);
De titel moet uitvoerbaar zijn jegens de persoon zelf die moet uitvoeren;
Per definitie is de uitvoerbare titel een formele en abstracte titel die schuldvernieuwing 

teweegbrengt en die zijn gezag uit zichzelf haalt;
Zodra de titel ten uitvoer wordt gelegd, hebben de daaruit voortvloeiende verrichtingen 

als enige grondslag die uitvoerbare titel waarvan de inhoud is vastgelegd door de vermel-
dingen die erin voorkomen en niet door die welke erin hadden kunnen voorkomen;

Indien niet alles gezegd is, dan kan dat slechts door een nieuwe uitvoerbare titel worden 
verholpen (G. DE LEVAL, Eléments de procédure civile, éd. 2003, nr. 303 B, p. 386 en de 
daar vermelde verwijzingen);

In deze zaak vermelden noch het dwangbevel noch het aanslagbiljet de naam of voor-
naam [van de eerste verweerder] [...];

Die beide documenten vermelden immers enkel de benaming 'Trenco';
In die omstandigheden kan het hof [van beroep] niets anders dan vaststellen dat de uit-

voerbare titel geen uitwerking kan hebben;
De eerste rechter heeft dus terecht de opheffing bevolen van de daden van vervolging 
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die op 22 en 26 maart 2004 waren betekend;
In die context verwijst (de eiseres) tevergeefs naar artikel 4, §3, van de wet van 23 de-

cember 1986 (lees: 24 december 1996) en houdt zij eveneens tevergeefs staande dat de 
nietigheid die voortvloeit uit het ontbreken van één van de door die bepaling opgesomde 
vermeldingen betrekkelijk is in die zin dat zij slechts kan worden uitgesproken indien het 
vormgebrek de belangen van de belastingplichtige heeft geschaad;

Het hof [van beroep] mag immers geen uitspraak te doen over een voorziening in belas-
tingzaken;

Het mag zich dus niet uitspreken over de geldigheid van de litigieuze belasting;
Daarentegen dient het wel uitspraak te doen over de geldigheid van de handelingen van 

tenuitvoerlegging en, in dat perspectief, over de vraag of de uitvoerbare titel nog actueel is 
en uitwerking kan hebben".

En, uitspraak doende over de tegen de tweede verweerder ingestelde vorderingen, be-
slist het bestreden arrest als volgt:

"Aangezien de exploten betreffende het dwangbevel en het derdenbeslag, die respectie-
velijk betekend zijn op 22 en 26 maart 2004, niet op [de tweede verweerder] betrekking 
hebben, kan hij niet ertoe gehouden zijn (de eiseres) te vrijwaren voor een eventuele ver-
oordeling die tegen haar zou worden uitgesproken;

[De tweede verweerder] had weliswaar zijn lastgever moeten melden dat hij van plan 
was het op 17 februari 2004 betekende beslag op roerend goed op te heffen;

Maar omdat de uitvoerbare titel geen uitwerking kon hebben, kon dat beslag enkel lei-
den tot een vrijwillige of gedwongen opheffing;

De omstandigheid dat (de eiseres) in de hoofdzaak twee bijkomende handelingen van 
tenuitvoerlegging heeft verricht, namelijk een nieuw dwangbevel en een derdenbeslag, is 
dus niet te wijten aan de [aan de tweede verweerder] verweten tekortkoming;

De schade bestaande in "het tijdverlies en de bijkomende procedurekosten" is in werke-
lijkheid ontstaan uit de omstandigheid dat (de eiseres) ten onrechte ervan uitging dat haar 
uitvoerbare titel uitwerking had;

De eerste rechter heeft dus terecht de vorderingen verworpen die (de eiseres) in de 
hoofdzaak tegen [de tweede verweerder] heeft ingesteld".

Grieven
Artikel 3 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering 

van de provincie- en gemeentebelastingen bepaalt dat de belastingen worden ingevorderd 
bij wege van kohieren of contant geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. De kohier-
belasting moet worden betaald binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbil-
jet. Luidens artikel 4 van dezelfde wet worden de kohieren vastgesteld en uitvoerbaar ver-
klaard ten laatste op 30 juni van het jaar dat volgt op het desbetreffende dienstjaar door 
het college van burgemeester en schepenen. Het kohier wordt tegen ontvangstbewijs over-
gezonden aan de met de invordering belaste ontvanger die onverwijld instaat voor de ver-
zending van de aanslagbiljetten.

Krachtens artikel 12 van dezelfde wet van 24 december 1996 zijn de bepalingen van ti-
tel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 7 tot 10 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de 
artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing op de ge-
meentebelastingen, voor zover ze met name niet de belastingen op de inkomsten betref-
fen. Hieruit volgt dat, krachtens de artikelen 148 en 149 van het koninklijk besluit tot uit-
voering van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, wanneer een belastingschuldige 
zijn belastingen niet binnen de vastgelegde termijn heeft betaald, de ontvanger hem een 
dwangbevel doet betekenen tot betaling binnen 24 uren, op straffe van tenuitvoerlegging 
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door beslag.
Luidens de artikelen 4, §3, en 5 van de voornoemde wet van 24 december 1996 moet 

het aanslagbiljet de volgende vermeldingen bevatten: - de naam van de gemeente die de 
belasting heeft gevestigd; - de naam, voornamen of maatschappelijke benaming en het 
adres van de belastingplichtige; - de datum van het reglement krachtens hetwelk de belas-
ting is verschuldigd; - de benaming, de grondslag, het tarief, de berekening en het bedrag 
van de belasting, evenals het dienstjaar waarop zij betrekking heeft; - het nummer van het 
artikel; - de datum van uitvoerbaarverklaring; - de verzendingsdatum; - de uiterste beta-
lingsdatum; - de termijn waarbinnen de belastingplichtige bezwaar kan indienen, de bena-
ming en het adres van de instantie die bevoegd is om deze te ontvangen.

Die vermeldingen zijn echter, als dusdanig, niet voorgeschreven op straffe van nietig-
heid. Ze moeten de belastingplichtige in staat stellen, met kennis van zaken, tegen de te 
zijnen name vastgestelde aanslag verweer te voeren en zijn bezwaarrecht uit te oefenen. 
Aldus zal het gerecht, op de voorziening van de belastingplichtige, nagaan of het ontbre-
ken of de onjuistheid van deze of een van die vermeldingen de belastingplichtige gehin-
derd heeft in de normale uitoefening van zijn recht van verdediging.

Zo ook is het, in de fase van de maatregelen van tenuitvoerlegging, van belang dat de 
uitvoerbare titel, dit wil zeggen het kohier, duidelijk genoeg is opdat er geen twijfel ont-
staat over de personen op wie het van toepassing is. Dat gebrek aan twijfel is de voor-
waarde opdat de gedwongen tenuitvoerlegging uitwerking kan krijgen overeenkomstig de 
artikelen 1494 en 1495 van het Gerechtelijk Wetboek. Dat gebrek aan twijfel is ook een 
voorwaarde voor de geldigheid van de rechtstreekse vervolgingen die door de ontvanger 
worden ingesteld overeenkomstig de artikelen 148 en 149 van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, die, krachtens artikel 12 
van de voornoemde wet van 24 december 1996, eveneens gelden inzake gemeentebelas-
tingen.

In deze zaak echter zijn het aanslagbiljet, net als het dwangbevel, opgesteld op naam 
van "Trenco". In haar appelconclusie voerde de eiseres in dat verband aan dat " het aan-
slagbiljet, het dwangbevel, alsook de betekeningen van het dwangbevel tot betalen en het 
uitvoerend beslag onder derden ertoe strekken de gemeentebelasting op drijfkracht betref-
fende het aanslagjaar 2002 inzake [de eerste verweerder] die handel drijft onder de bena-
ming Trenco te recupereren". Met andere woorden, Trenco is de handelsnaam waaronder 
[de  eerste  verweerder]  zijn  beroepsactiviteit  uitoefent.  Zowel  het  aanslagbiljet  als  het 
dwangbevel  vermelden als  adres  "Chaussée de Mons  121,  7070 Le  Roeulx",  hetgeen 
overeenstemt met het adres [van de eerste verweerder], zoals overigens blijkt uit de hoe-
danigheid van de partijen zelf, vermeld in het bestreden arrest. Voor het overige werd de 
betekening van het dwangbevel aan [de eerste verweerder] gedaan.

Het bestreden arrest stelt, bovendien, vast dat de aanslag, die aan de oorsprong ligt van 
de  hier  betwiste  tenuitvoerleggingsprocedure,  het  voorwerp  heeft  uitgemaakt  van  een 
ambtshalve aanslag waarvan op 11 februari 2003 is kennis gegeven aan "Trenco J. Van 
den Brouck", chaussée de Mons 121 te 7070 Le Roeulx. Het bestreden arrest wijst ook 
erop dat, gelet op de dubbelzinnigheid die voortkomt uit het feit dat [de eerste verweer-
der] een vraag om inlichtingen die was geadresseerd aan Trenco - J. Van den Brouck aan 
de eiseres heeft teruggezonden en daaraan enkel de vermelding "nihil" heeft toegevoegd, 
de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat het litigieuze beslag en het bevel dat eraan 
voorafging, niet tergend en roekeloos waren.

Hieruit volgt dat, in zoverre niet kan worden betwist dat Trenco de handelsnaam was 
waaronder de [eerste] verweerder zijn beroepsactiviteit uitoefende, het bestreden arrest, 
om het beroepen vonnis te bevestigen, niet naar recht heeft kunnen beslissen dat de uit-
voerbare titel  geen uitwerking kon hebben omdat het dwangbevel en het aanslagbiljet 
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noch de naam noch de voornaam [van de eerste verweerder] vermeldden, aangezien uit de 
vaststellingen zelf van het bestreden arrest en uit de rechtsplegingstukken blijkt dat het 
aanslagbiljet en het dwangbevel waarvan hierboven sprake was, opgesteld zijn ten name 
van Trenco en dat Trenco de handelsnaam is waaronder [de eerste verweerder] zijn be-
roepsactiviteit uitoefent, zodat er geen twijfel bestond over de persoon op wie het van toe-
passing was (schending van de artikelen 3, 4, 5 en 12 van de wet van 24 december 1996 
betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, als-
ook van de artikelen 148 en 149 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uit-
voering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en, voor zoveel als nodig, van de 
artikelen 1494 en 1495 van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Krachtens de artikelen 4, §3, en 5 van de wet van 24 december 1996 betreffen-

de de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen, 
moet het aanslagbiljet de naam, voornamen of maatschappelijke benaming en het 
adres van de belastingplichtige vermelden.

Dat vormvereiste is niet voorgeschreven op straffe van nietigheid van het aan-
slagbiljet.

Indien dat document een onvolledige of onjuiste vermelding bevat, dient de 
rechter na te gaan of die nalatigheid of die fout de belastingplichtige belet heeft 
zijn recht van verdediging jegens de aanspraken van de administratie op normale 
wijze uit te oefenen dan wel of er twijfel bestaat over de identiteit van de door 
haar vervolgde schuldenaar.

Dat geldt ook voor de handelingen van tenuitvoerlegging van de ten name van 
die belastingplichtige ingekohierde belasting.

Het arrest stelt vast dat de eiseres kennis heeft gegeven van een ambtshalve 
aanslag in de belasting op drijfkracht aan "Trenco J. Van den Brouck, chaussée 
de Mons, 121, te Le Roeulx", dat "noch het dwangbevel noch het aanslagbiljet de 
naam of voornaam van Jan Van den Brouck vermelden [...]; die beide documen-
ten vermelden immers enkel de benaming 'Trenco'".

Het arrest dat met name niet nagaat of er twijfel kon bestaan over de werkelij-
ke identiteit van degene die de belasting verschuldigd is, verantwoordt niet naar 
recht zijn beslissing dat de uitvoerbare titel van de eiseres geen uitwerking kon 
hebben en dat de opheffing van de daden van vervolging moet worden bevolen.

Het middel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing over de vraag of de uitvoerbare titel uitwer-

king kon krijgen, strekt zich uit tot die welke betrekking heeft op de vordering 
van de eiseres tegen de tweede verweerder wegens het verband dat het arrest tus-
sen die beslissingen legt.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uitspraak doet over de 

ontvankelijkheid van het incidenteel hoger beroep van de eerste verweerder en 
over de nieuwe vorderingen van de verweerders.
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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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.

4 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Wouters en T'Kint.

Nr. 449

1° KAMER - 4 september 2008

CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — PERSONEN DOOR OF TEGEN 
WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — EISERS 
EN VERWEERDERS - GEWESTELIJKE BELASTING - ORDONNANTIE VAN DE BRUSSELSE 
HOOFDSTEDELIJKE RAAD - CASSATIEBEROEP BETEKEND VERZOEK BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 
GEWEST, VERTEGENWOORDIGD DOOR ZIJN REGERING, VERZOEKE MINISTER-PRESIDENT - 
ONTVANKELIJKHEID

Het cassatieberoep, dat ingesteld is tegen een arrest dat uitspraak doet over de toepassing  
van  de  bepalingen  van  een  ordonnantie  van  de  Brusselse  Hoofdstedelijke  Raad 
betreffende een gewestelijke belasting en op verzoek van het Brussels Hoofdstedelijk  
Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, betekend is ten verzoeke van de minister-
president, is niet ontvankelijk1.  (Artt. 703, eerste lid en 1084 Ger.W.; Art. 82 Bijzondere 
Wet tot hervorming der instellingen van 8 aug. 1980, gew. bij de wet van 8 aug. 1988; Art. 
38 Bijzondere Wet 12 jan. 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Art. 2 B. Br. 
H. Ex. 25 jan. 1990 houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de procedures voor 
de gerechten)

(BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST T. IMMOBILIERE AHMET BAS-HAVAS BAS, commanditaire vennootschap 
op aandelen)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.06.0133.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 1 juni 2006 gewezen door het 

Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In een aan dit arrest gehecht eensluidend afschrift van het verzoekschrift voert 

de eiser een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF

1 Zie Cass. 8 juni 1984, A.R. 3973 en 4005, A.C. 1983-84, nr. 579 en 31 mei 1995, A.R. P.94.1458.F, 
A.C. 1995, nr. 270.
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Over het door de verweerster tegen het cassatieberoep opgeworpen middel van 
niet-ontvankelijkheid:  de  minister-president  van  het  Brussels  Hoofd-stedelijk 
Gewest is niet bevoegd om een rechtsvordering in te stellen tot invordering van 
belastingen.

Artikel 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat rechtsperso-
nen in rechte optreden door tussenkomst van hun bevoegde organen.

Krachtens artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor-
ming der instellingen, dat op de eiser van toepassing is overeenkomstig artikel 38 
van de bijzondere wet betreffende de Brusselse instellingen, vertegenwoordigt de 
regering het Gewest in en buiten rechte en worden de rechtsgedingen van het Ge-
west, als eiser of als verweerder, gevoerd namens de regering, ten verzoeke van 
het door deze aangewezen lid.

Luidens artikel 2 van het besluit van 25 januari 1990 van de Brusselse Hoofd-
stedelijke Executieve houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de proce-
dures voor de gerechten wordt, in het kader van hun respectieve bevoegdheden, 
aan de leden van de Executieve, ieder wat hem betreft, delegatie verleend om, 
namens deze, elk rechtsgeding, als eiser en als verweerder, te voeren voor de jus-
titiële gerechten, de Raad van State en alle andere administratieve gerechten, als-
ook om alle handelingen te verrichten die op deze procedures betrekking hebben.

Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2004 tot 
vaststelling van de bevoegdheden van de ministers van de Brusselse Hoofdstede-
lijke Regering heeft de minister-president niet de bevoegdheid voor financiën 
verleend.

Hieruit volgt dat het cassatieberoep, dat ingesteld is tegen een arrest dat uit-
spraak doet over de toepassing van de bepalingen van de ordonnantie van de 
Brusselse Hoofdstedelijke Raad van 23 juli 1992 betreffende een gewestelijke 
belasting en op verzoek van de eiser, vertegenwoordigd door zijn regering, is be-
tekend ten verzoeke van de minister-president, niet ontvankelijk is.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

4 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Simont en Kirkpatrick.

Nr. 450

1° KAMER - 4 september 2008

CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR 
VOOR CASSATIEBEROEP — BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET 
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VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP - BESLISSING OM DE UITSPRAAK AAN TE HOUDEN - 
RECHTSMACHT NIET VOLLEDIG UITGEOEFEND - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP

Tegen de beslissing om de uitspraak aan te houden en de zaak naar de rol te verwijzen,  
die  geen uitspraak  doet  over  een geschilpunt  en  met  betrekking  waartoe  de  rechter  
bijgevolg  zijn  rechtsmacht  niet  volledig  heeft  uitgeoefend,  kan  geen  onmiddellijk  
cassatieberoep worden ingesteld. (Artt. 19 en 1077 Ger.W.)

(ROSSEL n.v. T. BELGISCHE STAAT - Minister van Financiën)

ARREST (vertaling)

(A.R. F.07.0054.F)

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

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Claude Parmentier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
In het aan dit arrest gehechte eensluidend afschrift van het cassatieverzoek-

schrift voert de eiseres een middel aan.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Over het door het openbaar ministerie tegen het cassatieberoep ambtshalve op-

geworpen  middel  van  niet-ontvankelijkheid  waarvan  overeenkomstig  artikel 
1097 van het Gerechtelijk Wetboek is kennis gegeven: het cassatieberoep is in-
gesteld tegen een beslissing alvorens recht te doen.

Het cassatieberoep is ingesteld tegen de beslissing van het arrest om de uit-
spraak aan te houden "in afwachting van de afloop van de strafprocedure betref-
fende de feiten waarop het lopende gerechtelijk onderzoek betrekking heeft".

Krachtens artikel 1077 van het Gerechtelijk Wetboek staat cassatieberoep te-
gen vonnissen alvorens recht te doen slechts open na het eindvonnis.

Luidens artikel 19, eerste lid, van dat wetboek is het vonnis een eindvonnis in 
zoverre daarmee de rechtsmacht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is, 
behoudens de rechtsmiddelen bij de wet bepaald.

Tot staving van zijn beslissing de uitspraak aan te houden, stelt het arrest vast 
dat "de administratie, in dit fiscaal geschil net als in haar klachten op strafrechte-
lijk vlak, dezelfde argumenten van eenheid, gelijktijdigheid en fictieve interposi-
tie van personen aanvoert om de verrekening van het F.B.B. te betwisten, die ge-
meenschappelijke  punten  vormen  tussen  de  strafvordering  en  de  burgerlijke 
rechtsvordering, zodat de berechting van de ene blijkbaar een invloed heeft op de 
andere en dat er, bijgevolg, een gevaar voor tegenstrijdigheid bestaat".

Uit die vaststelling volgt dat het arrest de beslissingen om de uitspraak aan te 
houden niet grondt op artikel 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voor-
afgaande titel van het Wetboek van strafvordering, waarvan de toepassing op be-
lastingzaken betwist werd en het enige onderwerp was van het debat voor het hof 
van beroep, maar wel, met het oog op een goede rechtsbedeling, op het gevaar 
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voor strijdigheid dat er tussen de vonnissen bestond wegens de gemeenschappe-
lijke punten die in de strafvordering en de fiscale rechtsvordering voorkomen.

Aldus doet het arrest geen uitspraak over een geschilpunt en is bijgevolg zijn 
rechtmacht over dat punt niet uitgeput.

Hieruit volgt dat tegen de beslissing om de uitspraak aan te houden en de zaak 
naar de rol te verwijzen geen onmiddellijk cassatieberoep kan worden ingesteld.

Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

4 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Parmentier, afde-
lingsvoorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. T. Afschrift, Brussel en De Bruyn.

Nr. 451

1° KAMER - 5 september 2008

BESLAG — ALLERLEI - COLLECTIEVE SCHULDENREGELING - AANGIFTE VAN SCHULDVORDERING 
- BERICHT AAN DE SCHULDBEMIDDELAAR - VOORWAARDEN

Het geschrift  dat  strekt  tot  het  indienen van een schuldvordering  geldt  slechts  als  een 
aangifte in de zin van artikel 1675/9, §2 Ger. W., wanneer het de elementen bevat die de  
schuldbemiddelaar  toelaten  met  deze  schuldvordering  rekening  te  houden  in  de  
schuldenregeling. (Art. 1675/9, §2 Ger.W.)

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

ARREST

(A.R. C.06.0673.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 september 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1675/9, in de versie ervan voor de wijziging bij wet van 13 december 2005 van 

het Gerechtelijk Wetboek; 
- artikel 1675/10, §3, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest: "Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch ongegrond; Beves-
tigt dienvolgens de bestreden beschikking".

op grond van de motieven op p. 9 en 10:
"3. Over de grond van het hoger beroep:
Het hof (van beroep) dient hier enkel na te gaan of in de aanzuiveringsregeling alsnog 

rekening moet gehouden worden met de aangiftes van (de eisers) en desgevallend voor 
welk bedrag.

Na onderzoek van de stukken en onder meer de stukken 26, met de briefwisseling in 
bijlage, en 29 blijkt dat de omstandige en oordeelkundige motivering van de eerste rechter 
overeind blijft; deze moet hier dan ook voor hernomen worden aangezien.

Enkel ter beantwoording van de kritiek op die redengeving wordt hier nog benadrukt 
dat slechts op 3 juni 2003 een becijferde aangifte werd ingediend, t.t.z. nadat de schuldbe-
middelaar q.q. haar ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling naar de diverse schuld-
eisers had verzonden. De eerdere toezending van het vonnis van 17 april 2001, dat geen 
volledig beeld gaf van de vorderingen van (de eisers), bij brief van 22 februari 2003 kan 
niet worden aangenomen als een geldige aangifte: in tegenstelling tot wat (de eisers) voor-
houden kon daaruit niet worden afgeleid a) wat hun respectieve actuele aanspraken waren 
in hoofdsom, intresten en kosten, zoals vereist door artikel 1675/9, §2, lid 2, van het Ge-
rechtelijk Wetboek, b) of er enig voorrecht werd ingeroepen, c) wat het lot moest zijn van 
de diverse posten waarvoor voorbehoud was verleend.

Het hof (van beroep) moet vaststellen dat de schuldbemiddelaar (de eisers) via hun 
raadsman gewezen heeft op die tekortkomingen, maar dat een accuraat antwoord, met wat 
als een aangifte van schuldvordering in de zin van het reeds genoemde artikel 1675/9, §2, 
van het Gerechtelijk Wetboek kan worden aangezien, uitbleef.

De morele beschouwingen, die (de eisers) nog doen gelden tegen de schuldenaar, mo-
gen dan al terecht zijn in het licht van diens correctionele veroordeling bij vonnis van 14 
november 1997 voor feiten waarvan zij het slachtoffer waren, maar doen niets af aan hun 
verplichting om als diligente procespartij in deze collectieve schuldenregeling tijdig hun 
becijferde schuldvordering in te dienen. Dit geldt des te meer nu zij zich daarbij lieten bij-
staan door een raadsman".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 1675/4, §2, 8°, van het Gerechtelijk Wetboek, bevat het inleidend ver-

zoekschrift tot collectieve schuldenregeling de naam, de voornaam en de woonplaats van 
de schuldeisers van de verzoeker.

In casu stellen de appelrechters onder het overnemen van de vaststellingen van de eer-
ste rechter (p. 4 van het vonnis a quo) vast dat "(De eisers) werden vermeld in het inlei-
dend verzoekschrift" en dit blijkens de termen van dat verzoekschrift zelf onder de rubriek 
"Leningen en schulden: (De eerste verweerder) heeft volgende schulden (bedragen te ver-
meerderen met de vervallen intresten): 1. Schuld bij de familie H.-C, via advocaat Benny 
Welkenhuysen, met kantoor te 3210 Lubbeek, Staatsbaan 168 (ref. 3206/97/BW/CD) voor 
een bedrag van 28.538,44 euro + intresten (stuk 5) (...). Betwiste schulden: geen".

Krachtens artikel 1675/9, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, moet de aangifte van de 
schuldvordering uiterlijk een maand na toezending van de beschikking van toelaatbaar-
heid bij de schuldbemiddelaar worden verricht, hetzij bij een ter post aangetekende brief 
met ontvangstbericht, hetzij bij aangifte op zijn kantoor met ontvangstbericht gedagtekend 
en ondertekend door de bemiddelaar of zijn gemachtigde.
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Die aangifte omschrijft de aard van de schuldvordering alsmede de verantwoording er-
van, het bedrag ervan in hoofdsom, intresten, en kosten, de eventuele redenen van voor-
rang, alsook de procedures waartoe ze aanleiding kan geven.

De eisen gesteld aan die aangifte zijn niet op straffe van nietigheid ingesteld, noch als 
substantiële of plechtige vormvoorschriften te aanzien.

Het is voldoende dat de schuldbemiddelaar in staat is aan de hand van de aangifte het 
ontwerp van minnelijke aanzuiveringsregeling op te stellen, waarin overigens krachtens 
artikel 1675/10, §3, van het Gerechtelijk Wetboek, alleen de niet betwiste schuldvorderin-
gen of die welke bij een titel zijn vastgesteld ten belope van de aldus verantwoorde bedra-
gen mogen worden opgenomen.

In casu blijkt uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan dat de eerste verweer-
der een niet-betwiste schuld had aan de eisers ten bedrage van 28.538,44 euro te vermeer-
deren met de vervallen intresten ingevolge zijn veroordeling tot deze bedragen door de 
strafrechter, terwijl aan de tweede verweerster binnen de maand na de toezending van de 
gerechtsbrief op 17 februari 2003 per 22 februari 2003 de titel van de eisers werd overge-
maakt als verantwoording voor de op te nemen bedragen in het ontwerp van minnelijke 
aanzuiveringsregeling.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest de beslissing, dat de toezending door de eisers bij 
brief van 22 februari 2003 van het veroordelend vonnis van 17 april 2001, - op grond 
waarvan de eerste verweerder ingevolge eisers' destijds overgemaakte afrekening erkent 
een niet betwiste schuld te hebben van 28.538,44 euro te vermeerderen met de vervallen 
intresten -, niet kan aangenomen worden als een aangifte van hun schuldvordering in de 
zin van artikel 1675/9, §2, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek waarmee de schuldbemid-
delaar  rekening diende te houden,  niet  naar recht verantwoordt  vermits  deze bepaling 
geen gevolgen verbindt aan het feit dat de aangifte bij gewone post verricht wordt (schen-
ding van artikel 1675/9, §2, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek), noch verlangt dat een 
becijferde opgave van de actuele aanspraken wordt ingediend, eens het een niet-betwiste 
schuldvordering betreft (schending van artikel 1675/9, §2, lid 2, en 1675/10, §3, van het 
Gerechtelijk  Wetboek)  die  in  een  titel,  zoals  een  veroordelend  vonnis,  is  vastgelegd 
(schending van artikel 1675/9, §2, lid 2, en 1675/10, §3, van het Gerechtelijk Wetboek), 
terwijl een niet voorhanden zijnde reden van voorrang niet kan worden omschreven en 
een definitieve veroordeling ook geen aanleiding meer kan geven tot procedures die dan 
ook niet behoeven te worden gepreciseerd (schending van artikel 1675/9, §2, lid 2, van 
het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 1675/9, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, dient de aangif-

te van schuldvordering de aard en de verantwoording van de schuldvordering te 
omschrijven, evenals het bedrag ervan in hoofdsom, interest en kosten, de even-
tuele redenen van voorrang, alsook de procedures waartoe ze aanleiding kan ge-
ven.

5.  Het  geschrift  dat  strekt  tot  het  indienen  van  een  schuldvordering  geldt 
slechts als een aangifte in de zin van artikel 1675/9, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, wanneer het de elementen bevat die de schuldbemiddelaar toelaten met 
deze schuldvordering rekening te houden in de schuldenregeling.
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6. De appelrechter oordeelt dat:
- uit de door de eisers gedane mededeling van het vonnis van veroordeling niet 

kon worden afgeleid wat de respectieve actuele aanspraken van de eisers waren 
in  hoofdsom, interest  en  kosten,  noch of  enig  voorrecht  werd ingeroepen en 
evenmin wat het lot moest zijn van de diverse posten waarvoor voorbehoud was 
verleend;

- de schuldbemiddelaar vergeefs op de afwezigheid van dienstige inlichtingen 
had gewezen.

7. Door aldus te oordelen geeft de appelrechter te kennen dat de door de eisers 
gedane mededeling de schuldbemiddelaar niet toeliet zijn taak verder te zetten en 
beslist hij dan ook, zonder schending van de in het onderdeel aangehaalde wets-
bepalingen, dat die mededeling niet kan worden aangezien als een aangifte van 
schuldvordering in de zin van het artikel 1675/9, §2, van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. De redenen vermeld in randnummer 6 schragen de beslissing van de appel-

rechter dat de door de eisers gedane mededeling niet kan worden aangezien als 
een aangifte van schuldvordering.

9. In zoverre het onderdeel aanvoert dat de appelrechter gevolgen verbindt aan 
de omstandigheid dat de bedoelde mededeling bij gewone post werd verricht, is 
het, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

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

5 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en De Gryse.

Nr. 452

1° KAMER - 5 september 2008

1º HOGER BEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN 
SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) — ALGEMEEN - GEVOLGEN. BEVOEGDHEID VAN 
DE RECHTER - DEVOLUTIEVE KRACHT - BEVESTIGING VAN DE DOOR DE EERSTE RECHTER BEVOLEN 
ONDERZOEKSMAATREGEL - WIJZIGING VAN HET VONNIS IN HOGER BEROEP - GEVOLG

2º VERWIJZING NA CASSATIE — BURGERLIJKE ZAKEN - VERDERE BEHANDELING 
DOOR HETZELFDE HOF VAN BEROEP - GEVOLG

1º Wanneer de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond te hebben verklaard,  
het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, mag hij de zaak niet  
naar de eerste rechter verwijzen, wanneer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel  
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beveelt,  ook  al  is  die  grotendeels  dezelfde  als  diegene  bevolen  door  het  beroepen 
vonnis1. (Art. 1068, tweede lid Ger.W.)

2º Er is geen aanleiding tot verwijzing wanneer het Hof het arrest van het hof van beroep  
vernietigt in zoverre het de zaak verwijst naar de eerste rechter en oordeelt dat de zaak  
verder kan behandeld worden door dat hof van beroep2. (Art. 1110, eerste lid Ger.W.)

(Mr. Ph. Baillon, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van POLYPLAST PACKAGING n.v. T. RESILUX 
N.V. e.a.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal G. Dubrulle:
1. In een geschil betreffende een handelsagentuurovereenkomst “doet” het hof van be-

roep, in het bestreden arrest van 4 april 2005, “het bestreden vonnis teniet enkel wat be-
treft het daarin toegekende bedrag van de (door de verweerster) verschuldigde vervangen-
de opzeggingsvergoeding, geeft (het) in dit verband een ‘bijkomende opdracht’ aan de 
(door de eerste rechter) aangestelde deskundige (…), (b)evestigt (het) voor het overige in-
tegraal het bestreden vonnis (en) (v)erzendt (het) de zaak terug naar de eerste rechter voor 
verdere behandeling na expertise (art. 1068, 2° Ger. W.)”.

Het  eerste  cassatiemiddel,  tot  staving  van  de  voorziening,  voert  in  hoofdorde  een 
schending aan van het beschikkingsbeginsel (het ambtshalve opwerpen van een door de 
partijen uitgesloten betwisting), doch het mist feitelijke grondslag.

Het tweede middel is gegrond: het voert terecht een schending  aan  van artikel 1068, 
tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. 

Overeenkomstig deze bepaling “verwijst” de rechter in hoger beroep “de zaak alleen 
dan naar de eerste rechter indien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis 
bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt”.

Wanneer hij, na het hoger beroep (ten dele) gegrond te hebben verklaard, het beroepen 
vonnis wijzigt en zelf uitspraak doet over het geschil, dient de rechter in hoger beroep de 
zaak  niet  naar  de  eerste  rechter  te  verwijzen,  wanneer  hij  vervolgens  zelf  een 
onderzoeksmaatregel beveelt, ook al is die grotendeels dezelfde als diegene bevolen door 
het beroepen vonnis. Aldus besliste het Hof bij arrest van 26 januari 2007 (Eerste kamer, 
Nederlandse afdeling)3, alsook bij arrest van 14 januari 20084, zijn constante rechtspraak, 
o.m. in de arresten van 29 januari 20045 en 14 oktober 20056, bevestigend.

Volgens deze rechtspraak verwijst het bestreden arrest de zaak dus ten onrechte terug 
naar de eerste rechter en dient het derhalve, in zoverre, vernietigd te worden.

* * *
2. Het dictum van het voormelde arrest van 26 januari 2007 vermeldt echter, na de 

cassatie, “dat er geen aanleiding is tot verwijzing”, hoewel het Hof vooraf besliste dat 
(hetzelfde)  hof  van beroep  “de zaak verder  moet  behandelen”7.  In  een analoog geval 
(vernietiging  van  het  beroepen  vonnis,  nieuwe  beslissing  en  vervanging  van  de 
deskundige door het hof van beroep en verwijzing naar de eerste rechter, met schending 
van artikel 1068 Ger. W.), verwijst het arrest van 25 januari 2008 (Eerste kamer, Franse 
afdeling)8 de zaak naar een ander hof van beroep. 

1 Zie de concl. O.M.
2 Ibid.
3 A.R. C.06.0077.N, www.cass.be. 
4 A.R. C.07.0234.N (derde kamer), www.cass.be. 
5 A.R. C.01.0537.N, A.C. 2004, nr. 53, met concl. AG THIJS. 
6 A.R. C.04.0408.F, Pas. 2005, nr. 513 en www.cass.be.
7 Het O.M. concludeerde ook tot vernietiging, doch met verwijzing naar een ander hof van beroep, in 
toepassing van art. 1110 Ger.W.
8 A.R. C.07.0268.F, www.cass.be.

http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
http://www.cass.be/
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Het Hof (Eerste kamer, Nederlandse afdeling) heeft  zijn rechtspraak van 26 januari 
2007 evenwel bevestigd, bij arrest van 12 juni 20089, met een dictum dat geen twijfel 
meer laat: “Verwijst de zaak terug10 naar het(zelfde) Hof van Beroep”.

Ervan uitgaande dat deze drie arresten dus tot een “verwijzing” na cassatie beslissen, 
bestaat de enige onverenigbaarheid (tussen de arresten van de Nederlandse afdeling, resp. 
de Franse afdeling) in de aanwijzing van de verwijzingsrechter. Dit is de reden waarom de 
zaak thans in voltallige zitting wordt behandeld: het Hof zal dienen te beslissen of, na 
cassatie, deze zaak dient te worden verwezen naar een ander of hetzelfde hof van beroep 
(dan wel of er geen aanleiding is tot verwijzing).

3. Artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt:
“Ingeval cassatie wordt uitgesproken met verwijzing, heeft deze plaats naar het gerecht 

in  hoogste  feitelijke aanleg van dezelfde  rang als  datgene dat  de  bestreden beslissing 
gewezen heeft”.

Krachtens het artikel 2 van dit Wetboek is deze bepaling in de regel toepasselijk op alle 
rechtsplegingen.

In burgerlijke (en handels-)zaken, beheerst door het algemeen rechtsbeginsel van de 
autonomie van de procespartijen en het beschikkingsbeginsel (art. 1138, 2° en 3°, Ger. 
W.), is de verwijzing na cassatie alleszins de regel. 

Artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek kan immers niet los gelezen worden van ar-
tikel 147, tweede lid van de Grondwet, krachtens hetwelk het Hof, als cassatierechter, niet 
in de beoordeling van de zaken zelf treedt, welke regel geen uitzondering lijdt11. Deze 
grondwettelijke taak van het Hof is ertoe beperkt om, bij vaststelling van een onwettig-
heid, het geschil terug te plaatsen in de toestand waarin het zich bevond voordat de aange-
vochten beslissing was genomen12. Als “rechter van het recht” vervangt de cassatierechter 
de beslissing die hij heeft vernietigd niet. Hij beoordeelt de partijen niet. Zijn wettigheid-
toezicht  beperkt  zich  tot  de  bestreden  beslissing.  Hij  mag  het  geschil  dus  nooit 
“evoceren”13. Bovendien openen de artikelen 1119 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek 
a.h.w. een “colloquium” tussen het Hof van Cassatie en de feitenrechter in die zin dat een 
dossier na cassatie in principe nog ter beoordeling aan een feitenrechter moet worden 
voorgelegd14.

Hoewel  deze  verwijzingsregel  niet  absoluut  is,  werd  daarvan  dus  slechts  hoogst 
uitzonderlijk afgeweken15.

9 A.R. C.07.0121.N, www.cass.be.
10 Eigen cursivering.
11 P.G. R. HAYOIT DE TERMICOURT, “Propos sur l’article 95 de la Constitution”, rede uitgesproken bij 
de plechtige openingszitting van het Hof van 15 september 1954, Brussel, Établissement Émile Bruy-
lant 1954, 5 en 29. 
12 C. STORCK, “Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile”, in: Liber 
amicorum Pierre Marchal, Brussel, Larcier, 2003, (209), 217, nr. 12 en 220, nr. 15.
13 J.F. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et juridiction. Iura dicit Curia, Brussel, Bruylant, 2004,. 137, 
nr. 117 en de voetnoot (365).
14 F. DUMON, “Art. 1110 Ger.W.”, Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van 
rechtspraak en rechtsleer, Kluwer Rechtswetenschappen België, 6, 6b.
15 Zie de voorbeelden in de oude rechtspraak van het Hof, aangehaald door C. STORCK, “Le renvoi au 
juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile”, in: Liber amicorum PIERRE MARCHAL, 
Brussel, Larcier, 2003, (209), 213, nr. 18; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, Faculté de droit, 
Luik,  1987,  559,  nr.  872;  J.F.  VAN DROOGHENBROECK,  Cassation  et  juridiction.  Iura  dicit  Curia, 
Brussel, Bruylant, 2004, 138, nr. 118, die F. RIGAUX (La nature du contrôle de la Cour de cassation, 
Brussel, Bruylant, 1966, 25, nr. 19).citeert: “si les deux règles sont proches l’une de l’autre et que,  
en principe, la seconde constitue une mise en oeuvre de la première, on ne saurait les confondre: en  
effet, alors que le devoir de s’abstenir de connaître du fond s’impose au juge de cassation, sans  
souffrir d’exception, la loi permet, dans certains cas, la cassation sans renvoi”.
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Meer recent, bij arrest van 3 juni 200516, besliste het Hof, in een tuchtzaak: wanneer de 
raad van beroep van de Orde der Geneesheren waarnaar de zaak zou moeten verwezen 
worden zich zou moeten voegen naar het arrest van het Hof wat de rechtsvraag betreft 
waarover  het  Hof  uitspraak  heeft  gedaan  en  de  uitgesproken  cassatie  niets  meer  te 
vonnissen overlaat, is er geen grond tot verwijzing. Deze rechtspraak gaat terug op een 
even uitzonderlijk precedent: het arrest van 2 februari 197817. Hij kan slechts toegepast 
worden als er niets meer te beslissen valt. 

Dit gebeurt wel meer in strafzaken18.
De verwijzing naar een “anders samengesteld” rechtscollege dringt zich op als het enig 

in zijn soort is. Zo verwijst het Hof van Cassatie, krachtens het artikel 468, § 3, derde lid 
Gerechtelijk Wetboek, wanneer het een beslissing van de tuchtraad van beroep van een 
Orde  van  advocaten  vernietigt,  de  zaak  naar  de  tuchtraad  van  beroep,  anders 
samengesteld. Deze mogelijkheid (of verplichting) is  ook uitdrukkelijk voorzien in de 
wettelijke regeling van tuchtprocedures in andere beroepsorden19.

Dezelfde  optie  werd  genomen  na  vernietiging  van  rechterlijke  beslissingen  in  het 
Duits20.

In strafzaken zijn de regelen (art. 428, e.v., Sv.) ook meer uiteenlopend21.
Bij arrest van 10 januari 200322 heeft het Hof echter ook, in een burgerlijke zaak, na 

vernietiging van een arrest van een hof van beroep wegens schending van de devolutieve 
kracht van het hoger beroep, daar dat hof de zaak naar de eerste rechter verwezen had 
zonder  een  onderzoeksmaatregel  te  bevestigen,  de  zaak  verwezen  naar  hetzelfde  hof, 
anders samengesteld.

4. Het arrest van 25 januari 2008 van de Franstalige afdeling van de Eerste kamer van 
het  Hof  houdt  zich  aan  de  klassieke  regel,  d.i.,  de  verwijzing,  overeenkomstig  het 
voormelde artikel 1110, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, naar het gerecht van 
dezelfde  rang;  de  arresten van  26  januari  2007  en  12  juni  2008  van  de  Nederlandse 
afdeling  opteren,  mits  een  soepelere  interpretatie  van  deze  bepaling,  voor  een 
proceseconomische oplossing, d.i. een “terugverwijzing” naar dezelfde rechter, minstens 
enkel voor wat nog te vonnissen valt.

Deze laatste keuze lijkt me voorkeur te moeten hebben. 
Artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 147 van de Grondwet dekken el-

kaar immers niet volledig, zodat de verwijzingsregel van eerstgenoemd artikel toch enige 
vrijheid laat. Onder het oude recht was hij overigens nog ruimer geformuleerd23.

Op deze regel van verwijzing na cassatie naar een gerecht van dezelfde rang als datgene 
dat de bestreden beslissing heeft gewezen bestaan er inderdaad, zoals reeds aangehaald24, 
uitzonderingen: verwijzing naar hetzelfde gerecht, maar anders samengesteld. 

16 A.R. D.04.0019.N, www.cass.be en Pas. 2005, nr. 316.
17 A.C. 1978, 658, met concl. P.G. DELANGE in Bull. 1978, 638 (inzake de Orde der dierenartsen).
18 Art.  429,  laatste  lid  Sv.;  zie  R.  DECLERCQ,  Beginselen  van  de  strafrechtspleging,  Mechelen, 
Kluwer, 2007, 1537, nrs. 3592-3598 en de talrijke aldaar aangehaalde voorbeelden in de rechtspraak 
van het Hof.
19 Zie bv. art. 23, vierde lid Artsenwet en art. 33, tweede lid Architectenwet.
20 Cass., 10 juni 1996, A.R. S.95.0110.F, A.C. 1996, nr. 226 (verwijzing naar het Arbeidshof te Luik, 
anders  samengesteld)  en  7  jan.  1998,  A.R.  C.97.0220.F,  A..C. 1998,  nr.  10  (verwijzing  naar  de 
rechtbank van eerste aanleg te Eupen, anders samengesteld)
21 R. DECLERCQ, Beginselen van de strafrechtspleging, Kluwer, Mechelen, 2007, 1531, nr. 3575.
22 A.R. C.01.0546, A.C. 2003, nr. 24.
23 Artikel 17 van de wet van 4 augustus 1882 bepaalde dat het Hof "renvoie le fond du procès à la  
cour ou au tribunal qui doit en connaître".
24 Supra, nr. 3.
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Na cassatie wegens schending van een regel inzake bevoegdheid door de rechtbank van 
eerste aanleg, verwees het Hof, bij arrest van 22 september 2005, in voltallige zitting25, de 
zaak (betreffende een geschil tussen kooplieden) bovendien rechtstreeks naar de bevoegde 
rechtbank van koophandel, op grond van artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek. Reeds 
in 1967 werd de vraag gesteld of het Hof werkelijk in de beoordeling zou treden van de 
zaak zelf (in de zin van artikel 147, tweede lid van de Grondwet) indien het, ingeval van 
cassatie wegens onbevoegdheid, de bevoegde rechter rechtstreeks zou aanwijzen en werd 
modernisering op dit punt wenselijk geacht26. In 2005 heeft het Hof deze stap dus gezet. 
Terwijl het Hof voorheen enkel aldus verwees in het geval van een onwettige bevoegd-
heidsbeslissing van de arrondissementsrechtbank, verwees het toen op dezelfde wijze na 
cassatie van een dergelijke beslissing van de bodemrechter.

De vraag die thans voorligt  heeft  evenwel betrekking op een hypothese waarbij  de 
rechtsmacht  van  de  feitenrechter  na  een  beperkte  cassatie  niet  is  uitgeput.  De  uit  te 
spreken beperkte vernietiging van de beslissing van de appelrechters tot verwijzing naar 
de  eerste  rechter  steunt  op  een  onjuiste  toepassing  van  het  artikel  1068,  tweede  lid, 
Gerechtelijk Wetboek, zodat ze, krachtens de in het eerste lid bevatte devolutieve werking 
van het hoger beroep, nog uitspraak moeten doen over het bij hen “aanhangig geschil 
zelf”. 

5. Artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek laat aldus ruimte voor interpretatie door 
het Hof. 

Twee vragen rijzen evenwel onmiddellijk bij de keuze van het Hof, in de arresten van 
26 januari  2007 en 12 juni 2008, voor  een (beperkte) “terugverwijzing” naar dezelfde 
appelrechters, die, vanuit louter proceseconomisch oogpunt, wel verantwoord is: 1. vindt 
ze voldoende steun in artikel  1110 van het Gerechtelijk Wetboek?; 2. zo ja, kan ze een 
ruimere toepassing krijgen, dan wel eerder beperkt worden tot een situatie als de onderha-
vige?

Het voorschrift van artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek tot verwijzing naar “het” 
gerecht in hoogste feitelijke aanleg van “dezelfde rang” (Fr. “une” juridiction souveraine 
du même rang) - dus naar een ander gerecht - impliceert dat de verwijzing naar dezelfde 
rechter(s) in de regel wordt uitgesloten.

Klaarblijkelijk  is  de  onderliggende  reden  dat  de  onpartijdigheid  of  minstens  de 
afwezigheid van vooringenomenheid van dezelfde bodemrechter niet meer verzekerd is, 
zodat  dit  wettelijk  voorschrift  “in  de  regel”  moet  nageleefd  worden  …  en  een 
uitzondering hierop strikt zou moeten beperkt worden tot een geval als thans in geding, 
waarbij de appelrechters, na het bevelen van een “aangepaste” onderzoeksmaatregel, hun 
rechtsmacht,  t.a.v.  het  geschilpunt,  waarvoor  ze  deze  maatregel  bevolen  hebben,  niet 
hebben uitgeput, zoals nochtans voorgeschreven door artikel 1068, eerste lid, Gerechtelijk 
Wetboek, terwijl ze anderzijds, zoals blijkt uit hun arrest, een grondige kennis hebben van 
alle feitelijke gegevens van de zaak. 

Deze proceseconomische keuze kan – in dit beperkt kader – een welwillende lezing van 
artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek verantwoorden. Daaruit zou niet blijken dat het 
Hof, in strijd met artikel 147, tweede lid van de Grondwet, zich in de plaats stelt van de 
verwijzingsrechter m.b.t. het oordeel dat hij het nog “aanhangig geschil” zelf dient te be-
rechten27.  Door  een  verwerping  van het  eerste  middel  verwerft  het  reeds  beoordeelde 

25 A.R. C. 03.0427.N,  Pas. 2005, nr. 456 (verbeterd door Cass., 9 dec. 2005, A.R. C. 05.0516.N, 
Pas. 2005,  nr.  658),  met  concl.  AG TIMPERMAN,  J.T.  2006,  122,  met  kritische  noot  G.  CLOSSET-
MARCHAL, "Après cassation d’une décision sur la compétence: à qui renvoyer?", 117.
26 A. DE VREESE, “De taak van het Hof van Cassatie”, T.P.R. 1967, 570.
27 De kritiek van G. CLOSSET-MARCHAL (Après cassation d’une décision sur la compétence: à qui 
renvoyer?, noot bij Cass., 22 sept. 2005, voltallige zitting, J.T. 2006, 117) was dat het Hof zijn arrest 
verleende “’en matière’ de compétence” en niet “’sur’ la compétence” en aldus het domein van de 
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kracht van gewijsde en door de terugverwijzing wordt hun verdere beoordelingsbevoegd-
heid, m.b.t. de toepassing van artikel 1068 Gerechtelijk Wetboek, onverkort gelaten.

6. De beslissing van het Hof, in het voormelde arrest van 26 januari 2007, “dat er geen 
aanleiding is tot verwijzing naar een ander Hof van beroep) (Verwijzing, randnummer 6)” 
(volgens het dictum “dat er geen aanleiding is tot verwijzing”), wordt echter voorafgegaan 
door de beslissing dat het hof van beroep “de zaak ‘verder’ (‘moet’) behandelen”, omdat 
het deze zaak ten onrechte naar de eerste rechter heeft verwezen (zelfde randnummer). 
Het arrest van 12 juni 2008 beslist hetzelfde (randnummer 11).

Indien deze beslissingen impliceren dat het Hof dus zelf de “verwijzingsrechter” niet 
toelaat anders te oordelen over de toepassing van artikel  1068, tweede lid Gerechtelijk 
Wetboek, geldt dit als een “cassatie zonder verwijzing”, in die zin dat niet enkel een “an-
dere” verwijzingsrechter wordt uitgesloten, maar ook dat “dezelfde” verwijzingsrechter 
gebonden is door de rechtsregel waarop de cassatie gegrond is.

Hoewel het moeilijk aanvaardbaar lijkt dat diezelfde rechter die beslissing van het Hof 
naast zich zou neerleggen en opnieuw over dat rechtspunt zou oordelen in een andere zin, 
is het zeer de vraag of deze door het Hof opgelegde verplichting verenigbaar is met artikel 
1120  van  het  Gerechtelijk  Wetboek.  Deze  bepaling  impliceert  immers  een  behouden 
beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter (volgens de Franse tekst van artikel 1110: 
“une  juridiction  souveraine”),  na  een  eerste  cassatie,  en  verplicht  hem  enkel  na  een 
tweede  cassatie  op  dezelfde  gronden  zich  te  voegen  naar  het  arrest  van  het  Hof. 
Weliswaar is deze feitenrechter, in de strikte lezing van artikel 1110, een andere rechter. 

Overigens lijkt de door artikel 1119 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalde verplich-
ting voor het Hof in verenigde kamers uitspraak te doen over een cassatieberoep op de-
zelfde gronden tegen de tweede beslissing na cassatie, erop te wijzen dat het Hof de ver-
wijzingsrechter enkel kan verbinden ingevolge de verhoogde autoriteit van die uitspraak28 
en zijn kracht van gewijsde, waarmee de andere arresten, in de regel niet bekleed zijn29.

Dat  dezelfde  rechter  de  zaak  “verder”  “moet”  behandelen,  d.i.  dus  blijkbaar  na 
gebonden te zijn door het Hof wat betreft het aangevochten geschilpunt, ligt, de lage lata, 
moeilijk. Maar niets belet te zeggen dat hij dat moest doen.

Mocht een aldus begrepen “cassatie zonder verwijzing” toch de bedoeling van het Hof 
zijn,  dan  zou  daarover  thans  elke  twijfel  dienen  weggenomen  te  worden  en  zou  de 
weerhouden oplossing nader dienen verantwoord te worden.

7. Hoewel de opvatting, dat artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek dus enige inter-
pretatie toelaat, aanbeveling verdient, is het nochtans, gelet op het groot belang van de 
verhouding cassatierechter/feitenrechter, zij het mits het nodige voorbehoud, toch zinvol 
na te gaan welke de wettelijke regeling is in ons omringende landen - zoals bv. Frankrijk 
en Nederland - en hoe deze er wordt toegepast. 

7.1 Artikel L.131.4 van de Franse code de l’organisation judiciaire (article 626 du code 
de procédure civile) bepaalt: “En cas de cassation, l’affaire est renvoyée sauf disposition 
contraire, devant une autre juridiction, de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le 
jugement cassé, ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats”30.

feitenrechter zou betreden, waartegen de zorg voor efficiëntie, proceseconomie en berechting binnen 
een redelijke termijn niet zou opwegen, welke zorg de wetgever aanbelangt (l.c., 121, nrs. 20-22).
28 Verslag Pirmez bij het ontwerp van de wet van 7 juli 1865 tot opheffing van de artikelen 23, 24 en 
25 van de wet van 4 augustus 1832 op de gerechtelijke organisatie en vervanging ervan door nieuwe 
bepalingen (Pasin. 1865, (215), 223). Deze bepalingen werden overgenomen in de artikelen 1119-
1121 van het Gerechtelijk Wetboek.
29 Cass., 1 feb. 1991, A.R. 6982, A.C. 1990-91, nr. 294.
30 Het  artikel  L.131.5  (article  627  du  code  de  procédure  civile)  voorziet  twee  gevallen  waarin 
cassatie mogelijk is zonder verwijzing: 1. “lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau 
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De Franse wetgever  laat  het  Hof  van Cassatie  aldus niet  toe  te  verwijzen naar  het 
rechtscollege wiens beslissing wordt vernietigd (tenzij anders samengesteld). 

Het Franse Hof maakt evenwel in talrijke arresten gebruik van de mogelijkheid tot cas-
satie  (gedeeltelijk)  zonder  verwijzing  m.b.t.  een  door  een  cassatiemiddel  bekritiseerd 
rechtspunt waarover het zelf heeft beslist, zodat de verwijzing beperkt blijft tot de nog in 
geding zijnde punten.  Het  Hof gaat  hierbij  uit  van "le  souci  d’accélérer  le  cours  des 
procédures afin d’assurer l’effectivité du droit d’être jugé dans un délai raisonnable"31.

Kan dit lovenswaardig doel dan niet minstens evengoed bereikt worden door de verdere 
beoordeling aan dezelfde feitenrechters over te laten, eerder dan aan de cassatierechter die 
zich, wat de toepassing van de rechtsregel betreft, in hun plaats stelt, zodat partijen en 
andere rechters niet alles moeten overdoen? De partijen dienen dan niet opnieuw lang te 
wachten op de oplossing van het geschil en de gerechtelijke achterstand zal niet “nog” 
toenemen. Bij rechtstheoretische beschouwingen is het niet verboden praktische gevolgen 
te betrekken. Hierbij geldt evenwel het hierboven32 reeds gemaakte voorbehoud m.b.t. de 
draagwijdte van het begrip “cassatie zonder verwijzing”, d.i. enkel “formeel”, m.b.t. de 
hoedanigheid van de verwijzingsrechter, dan wel ook – zoals gehanteerd door het Franse 
Hof van Cassatie - “inhoudelijk”, over diens al dan niet behouden beoordelingsvrijheid.

7.2 Artikel 422 van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt: 
“Indien na de vernietiging dient te worden beslist over rechtspunten, waaromtrent nog 
geen uitspraak is gedaan, zal de Hoge Raad naar bevind van omstandigheden daaromtrent 
een beslissing geven dan wel daartoe het geding verwijzen.” 

Krachtens  het  artikel  422a  “(wordt)  het  geding  verwezen  naar  de  rechter,  wiens 
uitspraak vernietigd is, tenzij er overeenkomstig het bepaalde bij de artikelen 76 en 355 
reden is tot verwijzing naar de rechter van eerste aanleg.”

Tenslotte  bepaalt  het  artikel  423:  “De Hoge Raad kan,  in  stede van het  geding te 
verwijzen naar de rechter, wiens uitspraak vernietigd is, het verwijzen naar een andere 
rechter en wel: 

1°  wanneer  de  vernietigde  uitspraak  was  gewezen  door  een  rechtbank,  naar  het 
gerechtshof van het ressort; 

2° wanneer de vernietigde uitspraak was gewezen door een gerechtshof, naar een ander 
gerechtshof.” 

Bij de keuze of de behandeling van de zaak wordt voortgezet door de rechter die ze 
reeds heeft beoordeeld, dan wel door een rechter voor wie ze “nieuw” is, kan de Hoge 
Raad zich laten leiden door “de omstandigheden” of “het belang van een goede rechtsbe-
deling”33.

De Hoge Raad beschikt aldus,  integendeel,  over een zeer ruime keuzemogelijkheid, 
terwijl de verwijzing naar dezelfde rechter zelfs de regel is. 

7.3. Het artikel 1110 van het Gerechtelijk Wetboek houdt het midden tussen deze twee 
buitenlandse regelingen en laat m.i. het Hof toe, in uitzonderlijke gevallen, een geschil 
“niet te onttrekken” aan de rechter wiens beslissing het heeft vernietigd. Het artikel is 
minder strikt geformuleerd dan de Franse wettekst. Weliswaar verplicht onze wet het Hof, 

statué sur le fond”; 2. het Franse Hof kan «en cassant sans renvoi, mettre fin au litige, lorsque les 
faits,  tels  qu’ils  ont  été  souverainement  constatés  et  appréciés  par  les  juges,  lui  permettent 
d’appliquer la règle de droit appropriée». In alle andere gevallen is een verwijzing na cassatie aldus 
noodzakelijk (J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 2003, 131.11).
31 Cour de Cassation, Rapport annuel 2006, Paris, La documentation Française, 2007, 312.
32 Randnummer 6, in fine.
33 D. J. VEEGENS,  Cassatie in burgerlijke zaken, Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink Zwolle, 1989. De 
auteur wijst erop dat er in de toepassing van de artikelen 422a en 423 Rv. evenwel geen vaste lijn te  
bekennen valt (p. 306).
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ingeval van cassatie met verwijzing, de zaak te verwijzen naar het gerecht in hoogste fei-
telijke aanleg van dezelfde rang als datgene dat de beslissing gewezen heeft (optie 1). Ze 
verbiedt, strikt genomen, het Hof evenwel niet om een cassatie uit te spreken “zonder ver-
wijzing naar een ander gerecht van dezelfde rang”34 en dus “terug te verwijzen” naar het-
zelfde gerecht, voor zover dit geen schending inhoudt van artikel 147 van de Grondwet, 
noch van het bij wet ingestelde colloquium tussen het Hof van Cassatie en de feitenrech-
ter, noch van diens beoordelingsvrijheid (optie 2). De cassatie “beperkt zonder verwijzing, 
doch met “terugverwijzing naar hetzelfde gerecht”, dat dus gedeeltelijk gebonden is (optie 
3) lijkt niet verenigbaar met de artikelen 1119 en 1120 van het Gerechtelijk Wetboek. 

8. Het Hof kan de tweede keuze maken in het voorliggende geval, waarin de appelrech-
ters, wier beslissing dat de eerste rechter terug moet oordelen wordt vernietigd, dus zelf 
hadden moeten oordelen en hun rechtsmacht niet verder hebben uitgeoefend. 

Deze keuze lijkt ook niet strijdig met de ratio van artikel 1110 van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat gestoeld zou zijn op een zekere argwaan tegenover de feitenrechter. Het 
wantrouwen van de Franse wetgever ten aanzien van hetzelfde rechtscollege (zelfs in een 
andere samenstelling), omdat het bevooroordeeld zou zijn of meer weerstand zou bieden 
aan de leer van het cassatiearrest35, lijkt niet gefundeerd wanneer dit rechtscollege een ge-
schilpunt ten gronde dient te beoordelen waarover zijn rechtsmacht onaangetast is, zoals 
wanneer de appelrechters zich slechts ten dele ten gronde uitspreken en het geschil voor 
het overige ten onrechte verwijzen naar de eerste rechter. De vernietiging van deze ver-
wijzingsbeslissing hoeft derhalve niet noodzakelijk te verhinderen dat dezelfde appelrech-
ters hun rechtsmacht behouden om uitspraak te doen over de nog te beslechten geschil-
punten. 

In dezen is de kritiek, in het eerste cassatiemiddel, op de beslissing van de appelrechters 
over de wijze van berekening van de vervangende opzeggingsvergoeding, te verwerpen, 
daar  ze  feitelijke  grondslag  mist.  Hun  arrest  wordt  daarin  voor  het  overige  niet 
aangevochten en wordt dus definitief, behoudens in zoverre ze verwijzen naar de eerste 
rechter,  wat  in  het  tweede  middel  terecht  wordt  bestreden.  Of  ze  hun 
beoordelingsbevoegdheid t.a.v. dit laatste behouden of niet, rest hen dus nog enkel het 
verslag te beoordelen van de deskundige,  die ze  met de  bijkomende opdracht hebben 
belast hen te adviseren over de hoegrootheid van die vergoeding en dit bedrag dan zelf te 
bepalen.

9. Conclusie: vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het de zaak verwijst naar 
de  eerste  rechter,  verwerping  van  het  cassatieberoep  voor  het  overige  en 
“terugverwijzing” naar het hof van beroep te Gent.

ARREST

(A.R. C.07.0327.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 4 april 2005 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Bij beschikking van de eerste voorzitter van 14 maart 2008 werd deze zaak 

vastgesteld voor de voltallige terechtzitting.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.

34 Mits het in de randnummers 6 en 7.1, in fine, gemaakte voorbehoud.
35 J. BORÉ en L. BORÉ, La cassation en matière civile, Dalloz, 2003, 131.61.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verzendt het hof van beroep, recht sprekend over de hoofd-

vordering van de eiser, de zaak terug naar de eerste rechter op grond van de volgende mo-
tieven:

"Verklaart het hoger beroep ontvankelijk, doch grotendeels ongegrond:
Doet het bestreden vonnis teniet enkel wat betreft het toegekende bedrag van de ver-

schuldigde vervangende opzeggingsvergoeding, en geeft in dit verband volgende bijko-
mende opdracht aan de aangestelde deskundige dhr. H.V.I., bedrijfsrevisor:

'Aan de hand van de boekhouding en de stukken van partijen te adviseren inzake de 
hoegrootheid van de vervangende opzeggingsvergoeding, zijnde zes maal het semi-bruto-
bedrag van de maandelijkse commissie van de nv Polyplast, te bekomen door extrapolatie 
van de terugbetaalde onkosten die geen prestatievergoeding inhouden'.

Bevestigt voor het overige integraal het bestreden vonnis;
Verzendt de zaak terug naar de eerste rechter voor verdere behandeling na expertise 

(artikel 1068, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek)".
Grieven
2.1. Artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het hoger beroep 

tegen een eindvonnis of tegen een vonnis alvorens recht te doen, het geschil zelf aanhan-
gig maakt bij de rechter in hoger beroep. Wegens de devolutieve kracht van het hoger be-
roep moet de appelrechter dus, binnen de perken van het door de partijen ingestelde hoger 
beroep, over het geheel van de zaak oordelen.

Het tweede lid van artikel 1068 van het Gerechtelijk Wetboek schrijft voor dat de rech-
ter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter verwijst indien hij, zelfs ge-
deeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeksmaatregel bevestigt. De de-
volutieve kracht van het hoger beroep wordt dus slechts beperkt door de beslissing van de 
appelrechter die, zelfs gedeeltelijk, een door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatre-
gel bevestigt. Voor zover de uitspraak over de vordering niet berust op de beoordeling van 
de resultaten van de onderzoeksmaatregel waarvan de eerste rechter kennis moet nemen, 
is de appelrechter bevoegd een eindbeslissing te nemen.

2.2. In het vonnis van 19 april 2001 besliste de rechtbank van koophandel te Dender-
monde dat "(de eiser) (derhalve) recht (heeft) op een vervangende opzegvergoeding van 
5.970.000 frank". In het beschikkend gedeelte van dat vonnis veroordeelde de rechtbank 
van koophandel de verweerster dan ook om aan de eiser onder meer te betalen: "de som 
van 5.970.000 frank hoofdens vervangende opzegvergoeding, meer de gerechtelijke inte-
resten vanaf 4 februari 2000, datum der dagvaarding". Alvorens uitspraak te doen over de 
door de eiser gevorderde uitwinningsvergoeding beval de rechtbank een deskundigenon-
derzoek en stelde het als deskundige de heer H.V.I. aan. Deskundige V.I.werd belast met 
de opdracht "advies te geven omtrent het feit of (...) kan worden gesteld dat (de eiser) 
nieuwe klanten heeft aangebracht door (zijn) inspanning of aanzienlijke uitbreiding heeft 
gerealiseerd van de omzet met bestaande klanten derwijze dat dit alles nog aanzienlijke 
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voordelen kan opleveren na beëindiging van de overeenkomst(...) Advies te geven om-
trent het bedrag van de eventueel aan (de eiser) toekomende uitwinnings-vergoeding".

In het regelmatig neergelegd verzoekschrift tot hoger beroep verzocht de eerste ver-
weerster het hof van beroep haar hoger beroep toelaatbaar, ontvankelijk en gegrond te 
verklaren, derhalve het vonnis van 19 april 2001 te hervormen en opnieuw rechtdoende 
"de vordering van (de eiser en D.M.), oorspronkelijke eisende partijen, volledig onge-
grond te verklaren en dienvolgens de volledige zaak aan zich te houden en uitspraak te 
doen over het gehele geschil. In het bestreden arrest beslist het hof van beroep dat de 
rechtbank van koophandel aan de eiser ten onrechte het brutobedrag van de commissie 
heeft toegekend. Het hof van beroep doet het vonnis van 19 april 2001 teniet "enkel wat 
betreft het toegekende bedrag van de verschuldigde vervangende opzeggingsvergoeding" 
en geeft in dat verband aan de aangestelde deskundige de bijkomende opdracht "te advise-
ren inzake de hoegrootheid van de vervangende opzeggingsvergoeding, zijnde zes maal 
het semi-brutobedrag van de maandelijkse commissie van (de eiser) (...)".

Wat betreft de vordering van de eiser tot het betalen door de eerste verweerster van een 
vervangende opzeggingsvergoeding bevestigt het hof van beroep in het bestreden arrest 
dus geen enkele door de eerste rechter bevolen onderzoeksmaatregel in de zin van artikel 
1068, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek. Vooreerst heeft de eerste rechter met be-
trekking tot die vordering geen enkele onderzoeksmaatregel bevolen. De in het vonnis van 
19 april 2001 bevolen onderzoeksmaatregel strekte alleen tot het onderzoeken van het be-
staan van het recht van de eiser op een uitwinningsvergoeding en het bepalen van de om-
vang daarvan. Bovendien doet het hof van beroep de beslissing van de eerste rechter over 
de vervangende opzeggingsvergoeding integendeel teniet. Tenslotte is de beslissing over 
de omvang van de door de eiser gevorderde opzeggingsvergoeding niet afhankelijk van de 
beoordeling van het resultaat van het door de rechtbank van koophandel bevolen deskun-
digenonderzoek inzake de uitwinningsvergoeding.

2.3. Krachtens artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, diende het hof 
van beroep dan ook zelf uitspraak te doen over de gegrondheid van de vordering van de 
eiser tot betaling van een vervangende opzeggingsvergoeding door de eerste verweerster, 
inzonderheid over de omvang van die vergoeding, eventueel na de beoordeling van de re-
sultaten van een bijkomend deskundigenonderzoek.

In het bestreden arrest verzendt het hof van beroep "de zaak" echter "terug naar de eer-
ste rechter voor verdere behandeling na expertise".

Door aldus zelf geen uitspraak te doen over de omvang van de door de eiser gevorderde 
vervangende opzeggingsvergoeding, maar dat punt van die vordering terug te zenden naar 
de rechtbank van koophandel, miskent het hof van beroep de regels inzake de devolutieve 
kracht van het hoger beroep (schending van artikel 1068, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek) en laat het na uitspraak te doen over een punt van de vordering (schending van 
artikel 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
(...)
Tweede middel
4.  Overeenkomstig artikel  1068, tweede lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, 

verwijst de rechter in hoger beroep de zaak alleen dan naar de eerste rechter in-
dien hij, zelfs gedeeltelijk, een in het aangevochten vonnis bevolen onderzoeks-
maatregel bevestigt.

5. Wanneer de rechter in hoger beroep, na het hoger beroep gegrond of ten 
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dele gegrond te hebben verklaard, het beroepen vonnis wijzigt en zelf uitspraak 
doet over het geschil, mag hij de zaak niet naar de eerste rechter verwijzen, wan-
neer hij vervolgens zelf een onderzoeksmaatregel beveelt, ook al is die onder-
zoeksmaatregel grotendeels dezelfde als diegene bevolen door het beroepen von-
nis.

6. Na te hebben geoordeeld dat de eerste rechter voor de berekening van de 
vervangende opzeggingsvergoeding ten onrechte het brutobedrag in plaats van 
het semi-brutobedrag van de commissie in aanmerking nam en dat de partijen 
geen elementen of stukken aanreikten die toelieten met enige precisie de semi-
brutocommissie te berekenen, vernietigen de appelrechters het beroepen vonnis 
in zoverre het de eerste verweerster veroordeelde tot het betalen aan de nv Poly-
plast Packaging van een vervangende opzeggingsvergoeding en beslissen zij de 
door de eerste rechter in het kader van de berekening van de uitwinningsvergoe-
ding aangestelde deskundige te belasten met een aanvullende opdracht inzake de 
berekening van de vervangende opzeggingsvergoeding.

7. Het arrest dat vervolgens beslist de zaak terug naar de eerste rechter te ver-
zenden voor verdere behandeling na expertise, schendt het artikel 1068, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek.

Het middel is gegrond.
Verwijzing
8. De zaak kan verder worden behandeld door het hof van beroep, dat ten on-

rechte de zaak heeft verwezen naar de eerste rechter, zodat er geen aanleiding is 
tot verwijzing.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de zaak verwijst naar de eerste 

rechter.
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 tot de helft van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over.
Zegt dat er geen aanleiding is tot verwijzing.

5 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Maes.
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1° KAMER - 5 september 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 3 - TUCHTZAKEN - RECHTER - SANCTIE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - 
EVENREDIGHEID - TOETSING DOOR HET HOF VAN CASSATIE

2º CASSATIE — BEVOEGDHEID VAN HET HOF — ALGEMEEN - TUCHTZAKEN - 
RECHTER - SANCTIE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - EVENREDIGHEID - ARTIKEL 3 E.V.R.M. - 
TOETSING DOOR HET HOF

3º ACCOUNTANT - INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN - 
COMMISSIE VAN BEROEP - TUCHTZAKEN - SANCTIE - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS – 
ARTIKEL 3 - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - EVENREDIGHEID - TOETSING DOOR HET HOF VAN 
CASSATIE

1º,  2°  en 3°  De (tucht)rechter  bepaalt,  binnen de bij  de wet  en het  E.V.R.M. gestelde  
perken, in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hij in verhouding acht met de  
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken1; het Hof vermag evenwel na te gaan of  
uit  de  vaststellingen  en  overwegingen  van  de  bestreden  beslissing  blijkt  of  de  
Nederlandstalige  Commissie  van beroep van het  Instituut  van de accountants  en de 
belastingconsulenten een kennelijk onevenredige sanctie heeft opgelegd en zodoende 
artikel 3 E.V.R.M. heeft geschonden2. (Art. 3 E.V.R.M.)

(ACCOUNTANTSKANTOOR J. HERREBOSCH & Co e.a. T. INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE 
BELASTINGCONSULENTEN)

ARREST

(A.R. D.07.0016.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een beslissing, op 13 juni 2007 gewezen 

door de Nederlandstalige kamer van de Commissie van beroep van het Instituut 
van de accountants en de belastingconsulenten.

Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Guy Dubrulle heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.
Aangevochten beslissingen
De bestreden beslissing "bevestigt de beslissing van de Tuchtcommissie van 7 novem-

ber 2006" en bevestigt derhalve de opgelegde tuchtsanctie (schorsing van veertien dagen) 
in hoofde van elk van de beide eisers, op grond van het motief op p. 2:

"De zaakvoerder van de opgevolgde accountant houdt ten onrechte voor dat, indien de 
tenlasteleggingen bewezen worden verklaard, enkel hij  en niet  de accountant-vennoot-

1 Cass., 13 maart 2008, A.R. D.07.0005.N, A.C. 2008, nr. 179 (advocaten).
2 Zie Cass., 13 maart 2008, A.R. D.07.0005.N, A.C. 2008, nr. 179 (advocaten).
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schap moet  worden gesanctioneerd,  omdat  de sanctie  van de vennootschap de tweede 
zaakvoerder van die vennootschap die niet persoonlijk bij de vermeende inbreuken be-
trokken is, disproportioneel benadeelt. De vennootschapsrechtelijke structuur doet niets af 
aan de tuchtrechtelijk sanctioneerbare gedragingen van de vennootschap en van één van 
haar zaakvoerders. Zij levert in geen geval een immuniteit op in hoofde van de vennoot-
schap.

De tuchtrechtelijk gesanctioneerde gedragingen van de vennootschap en haar zaakvoer-
der zijn wel degelijk veroorzaakt door onderscheiden gedragingen. Wat de vennootschap 
betreft zijn dit de hoger omschreven onwaardige gedragingen en inbreuk op het retentie-
verbod; wat de zaakvoerder betreft, is het de nalatigheid van de zaakvoerder om er voor te 
zorgen dat zijn vennootschap de plichtenleer volgt en derhalve geen onwaardige handelin-
gen stelt of zich ten onrechte beroept op het retentieverbod.

De tenlasteleggingen blijven bewezen, zowel in hoofde van de vennootschap als van de 
zaakvoerder. De Commissie van beroep sluit zich aan bij de overwegingen van de Tucht-
commissie die hier als herhaald worden beschouwd, in de mate dat zij niet strijdig zijn 
met de voorgaande overwegingen van de Commissie van beroep".

Grieven
De eisers hebben in een regelmatig genomen akte tot hoger beroep, verzonden per aan-

getekend  schrijven  van  13  december  2006,  opgeworpen  (p.  17-18)  dat  de  opgelegde 
tuchtsanctie (schorsing van veertien dagen) in hoofde van de beide eisers niet in verhou-
ding staat tot de beweerde inbreuken, temeer daar deze bestraffing ook disproportionele 
gevolgen heeft voor de andere zaakvoerder van de bvba Accountantskantoor Herrebosch 
& Co en voor het personeel en cliënteel van het accountantskantoor. De eisers hebben 
deze grief herhaald in hun regelmatig neergelegd verweerschrift (p. 18-19).

Hieruit volgt dat de Commissie van beroep, enkel mits miskenning van het evenredig-
heidsbeginsel zoals vervat in artikel 3 EVRM, heeft kunnen beslissen dat de opgelegde 
tuchtstraf in hoofde van de beide eisers moet worden gehandhaafd (schending van artikel 
3 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. De rechter bepaalt binnen de bij de wet en het EVRM gestelde perken, in 

feite  en derhalve onaantastbaar  de sanctie  die  hij  in  verhouding acht  met  de 
zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken.

Het Hof vermag evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en overwegingen 
van de bestreden beslissing blijkt dat de Nederlandstalige Commissie van beroep 
van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten een kennelijke 
onevenredige  sanctie  heeft  opgelegd  en  zodoende  artikel  3  EVRM heeft  ge-
schonden.

4. Met overname van de redenen van de beroepen beslissing grondt de appel-
beslissing de tuchtsanctie van 14 dagen schorsing op:

- de verkeerde ingesteldheid bij het beantwoorden van briefwisseling;
- de moeilijke omstandigheden waaronder de firma van de raadsman van de ei-

sers werkt met verwijzing naar een faillissement, een klacht en de ingewikkelde 
en grimmige sfeer van de samenwerking;
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- de verontschuldigingen door de eisers via hun raadsman;
- de onderlijning met klem door dezelfde dat beiden zich wel degelijk bewust 

zijn van de ernst van de tenlasteleggingen en zich hebben voorgenomen dergelij-
ke fouten en vergissingen niet meer te begaan.

Uit  voormelde vaststellingen en overwegingen blijkt  niet dat  de sanctie die 
werd opgelegd wegens voormelde inbreuken kennelijk onevenredig is  met de 
zwaarte van de inbreuk.

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

5 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal 
– Advocaten: mrs. Wouters en Van Ommeslaghe.

Nr. 454

3° KAMER - 8 september 2008

1º VORDERING IN RECHTE - EXCEPTIE - NIETIGVERKLARING VAN EEN PROCESHANDELING - 
BELANG - BELANGENSCHADE - DRAAGWIJDTE

2º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - EXCEPTIE - 
NIETIGVERKLARING VAN EEN PROCESHANDELING - BELANG - BELANGENSCHADE - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Artikel 861 Ger.W. volgens hetwelk de rechter een proceshandeling alleen dan  
nietig  kan  verklaren,  indien  het  aangeklaagde  verzuim  of  de  aangeklaagde 
onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt, onderstelt  
dat  de  partij  die  de  exceptie  opwerpt  door  het  verzuim of  de  onregelmatigheid  haar 
rechten in het geding redelijkerwijze niet of niet volledig heeft kunnen laten gelden binnen 
de normale procesgang. (Art. 861 Ger.W.)

(DEXIA BANK BELGIË n.v. T. W.)

ARREST

(A.R. C.06.0497.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 22 mei 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 19 juni 2008 verwezen 

naar de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
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II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Na correct te hebben vastgesteld dat de beroepsakte een oude en dus foutieve woon-

plaats opgeeft  van de verweerder en aldus principieel nietig is  overeenkomstig artikel 
1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek in samenhang met artikel 860 van het Gerechte-
lijk Wetboek, oordelen de appelrechters met betrekking tot de toepassing van artikel 861 
van het Gerechtelijk Wetboek (belangenschade):

"1.
Door de verkeerde adresvermelding van (de verweerder) zijn de belangen van (de ver-

weerder) geschaad.
Het vereiste van de belangenschade moet in elk concreet geval onderzocht worden.
Ook het toeval kan bepalend zijn voor de beoordeling, aangezien (uiteraard) ook het 

toeval nadelige gevolgen kan hebben voor de betrokkene.
Daarbij is het begrip 'belangenschade' niet eng terug te brengen naar de belangen van 

(de verweerder) binnen de eigenlijke procedure zelf.
2.
Zo is in onderhavige zaak de gerechtsbrief met beroepsakte op 14 januari 2005 niet te-

ruggestuurd door de postdiensten naar  de  griffie  alhier met de melding van 'verkeerd 
adres' of iets dergelijks.

De postdiensten hebben de gerechtsbrief ter hand gesteld aan een derde.
Dit verkeerd ter hand stellen vindt haar oorzaak in de verkeerde adresvermelding in de 

beroepsakte, waarvoor uitsluitend (de eiseres) verantwoordelijk is.
Dat de beroepsakte terecht kwam bij een verkeerde persoon waarvan voor het overige 

nergens voorligt dat deze enig mandaat had vanwege (de verweerder), bracht schade aan 
de belangen van (de verweerder).

Terechtzittingen zijn in beginsel openbaar, doch dit betekent niet dat de betwistingen 
als dusdanig, inclusief het voorwerp ervan en de wijze van gevoerde procedure, zonder in-
stemming van de betrokkenen aan de openbaarheid - laat staan bij gerechtsbrief aan der-
den - prijs mogen gegeven worden.

De belangenschade ten gevolge van het terechtkomen van de beroepsakte in de handen 
van een derde, is belangrijk en is op zich voldoende om te weerhouden als vervulling van 
het vereiste van belangenschade voor de nietigheid van de beroepsakte.

Mocht de gerechtsbrief zijn teruggestuurd door de postdiensten, zou de beoordeling 
misschien anders zijn geschied, doch die hypothese is echter niet aan de orde.

3.
Dat (de verweerder) door het verkeerde adres niet in staat is geweest om, in de hypothe-

se van wél tijdige verwittiging nopens de inleidingszitting, aldaar meteen maatregelen te 
vorderen, zoals de uitsluiting van kantonnement, korte debatten dan wel meteen een rege-
ling van de procedurekalender mogelijk te maken, is als dusdanig juist, doch een en ander 
kon, mits enige diligentie ten snelste worden aangevraagd/rechtgezet.



1878 HOF VAN CASSATIE 8.9.08 - Nr. 454 

Aldaar kan geen dergelijke belangenschade worden weerhouden die als genoeg overtui-
gend kan beschouwd worden om voldoende aanleiding te geven tot het weerhouden van 
de nietigheid van de beroepsakte" cfr. arrest, p. 10-11.

Gelet op het voorgaande wordt het hoger beroep van de eiseres vervolgens onontvanke-
lijk verklaard (cfr. arrest, p. 12).

Grief
Overeenkomstig artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek kan de rechter "een proce-

shandeling alleen dan nietig verklaren,  indien het aangeklaagde verzuim of  de aange-
klaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie opwerpt".

Deze belangenschade duidt op schade aan de procesbelangen van de betrokken partij 
(schending van het recht van verdediging of van de redelijke termijn waarbinnen de zaak 
moet worden behandeld,...).

Te dezen geven de appèlrechters evenwel (ook) een niet-procedurele uitlegging en toe-
passing aan de belangenschending waarvan sprake in artikel 861 van het Gerechtelijk 
Wetboek, waar zij oordelen:

"(...)
Daarbij is het begrip "belangenschade" niet eng terug te brengen naar de belangen van 

(de verweerder) binnen de eigenlijke procedure zelf.
2.
Zo is in onderhavige zaak de gerechtsbrief met beroepsakte op 14 januari 2005 niet te-

ruggestuurd door  de postdiensten naar de griffie alhier  met  de  melding van 'verkeerd 
adres' of iets dergelijks.

De postdiensten hebben de gerechtsbrief ter hand gesteld aan een derde.
Dit verkeerd ter hand stellen vindt haar oorzaak in de verkeerde adresvermelding in de 

beroepsakte, waarvoor uitsluitend (de eiseres) verantwoordelijk is.
Dat de beroepsakte terecht kwam bij een verkeerde persoon waarvan voor het overige 

nergens voorligt dat deze enig mandaat had vanwege (de verweerder), bracht schade aan 
de belangen van (de verweerder).

Terechtzittingen zijn in beginsel openbaar, doch dit betekent niet dat de betwistingen 
als dusdanig, inclusief het voorwerp ervan en de wijze van gevoerde procedure, zonder in-
stemming van de betrokkenen aan de openbaarheid - laat staan bij gerechtsbrief aan der-
den - prijs mogen gegeven worden.

De belangenschade ten gevolge van het terechtkomen van de beroepsakte in de handen 
van een derde, is belangrijk en is op zich voldoende om te weerhouden als vervulling van 
het vereiste van belangenschade voor de nietigheid van de beroepsakte.

Mocht de gerechtsbrief zijn teruggestuurd door de postdiensten, zou de beoordeling 
misschien anders zijn geschied, doch die hypothese is echter niet aan de orde". cfr. arrest, 
p. 10-11.

In dat verband stellen de appelrechters evenzeer expliciet dat van een procedurele be-
langenschending te dezen geen sprake is:

"3.
Dat (de verweerder) door het verkeerde adres niet in staat is geweest om, in de hypothe-

se van wél tijdige verwittiging nopens de inleidingszitting, aldaar meteen maatregelen te 
vorderen, zoals de uitsluiting van kantonnement, korte debatten dan wel meteen een rege-
ling van de procedurekalender mogelijk te maken, is als dusdanig juist, doch een en ander 
kon, mits enige diligentie ten snelste worden aangevraagd/rechtgezet.

Aldaar kan geen dergelijke belangenschade worden weerhouden die als genoeg overtui-
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gend kan beschouwd worden om voldoende aanleiding te geven tot het weerhouden van 
de nietigheid van de beroepsakte" cfr. arrest, p. 11.

Door zich bij de beslissing dat belangenschade in de zin van artikel 861 van het Ge-
rechtelijk Wetboek bij de verweerder voorligt, uitsluitend te laten leiden door een niet-
procedurele invulling van het begrip belangenschade (nu de appelrechters immers oorde-
len dat geen procedurele belangenschade aanwezig is), en dienvolgens de beroepsakte van 
de eiseres op grond van deze beslissing nietig te verklaren, schenden de appèlrechters al-
dus de in het middel aangegeven wetsbepalingen en faalt hun beslissing naar recht (schen-
ding van artikel 149 van de Grondwet en artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF 
Beoordeling
Eerste middel
Grond van niet-ontvankelijkheid
1. De verweerder werpt op dat het middel niet ontvankelijk is, omdat de eise-

res nalaat artikel 1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek als geschonden aan te 
wijzen.

2. Het middel verwijt de appelrechter niet artikel 1057, 3°, van het Gerechte-
lijk Wetboek toe te passen, maar bestrijdt enkel diens beoordeling van de belan-
genschade in de zin van artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek.

De grond van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen. 
Middel
3. Krachtens artikel 861 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de rechter een pro-

ceshandeling alleen dan nietig verklaren, indien het aangeklaagde verzuim of de 
aangeklaagde onregelmatigheid de belangen schaadt van de partij die de exceptie 
opwerpt.

4. Deze bepaling onderstelt dat de partij die de exceptie opwerpt, door het ver-
zuim of de onregelmatigheid haar rechten in het geding redelijkerwijze niet of 
niet volledig heeft kunnen laten gelden binnen de normale procesgang.

5. De appelrechter stelt vast dat:
-  de eiseres in haar  verzoekschrift  tot  hoger beroep een oude en verkeerde 

woonplaats van de verweerder als gedaagde opgeeft;
- het verzoekschrift via de griffie bij gerechtsbrief op deze verkeerde woon-

plaats is betekend en aldaar door een derde voor ontvangst is gehandtekend;
- op de inleidingszitting in hoger beroep niemand verschijnt en de zaak naar de 

bijzondere rol wordt verwezen;
- het verzoekschrift vervolgens, op verzoek van de raadsman van de eiseres, 

bij gerechtsbrief op de juiste woonplaats is betekend en aldaar door de verweer-
der voor ontvangst is gehandtekend.

De appelrechter oordeelt vervolgens dat:
- de opgave in de akte van hoger beroep van de woonplaats of, bij gebrek aan 

woonplaats, de verblijfplaats van de gedaagde in hoger beroep, krachtens artikel 
1057, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid is voorgeschre-
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ven;
- het voormelde vormverzuim in het verzoekschrift tot hoger beroep van de ei-

seres de belangen van de verweerder heeft geschaad aangezien het verzoekschrift 
aldus bij een verkeerde persoon is terechtgekomen en niet aan de griffie is terug-
gestuurd;

- het verzoekschrift en het geding als dusdanig op die manier aan de openbaar-
heid is prijsgegeven;

- deze belangenschade op zich voldoende is als vervulling van het vereiste van 
belangenschade voor de nietigheid van het verzoekschrift tot hoger beroep.

De appelrechter sluit tenslotte in randnummer 3 van het arrest uit dat de ver-
weerder binnen de eigenlijke procedure schade heeft geleden of heeft kunnen lij-
den.

6. De appelrechter die zodoende de belangenschade in de zin van artikel 861 
van het Gerechtelijk Wetboek niet beperkt tot het belang van de partij die de ex-
ceptie opwerpt binnen de eigenlijke procedure, schendt deze wetsbepaling.

Het middel is in zoverre gegrond.
Overige grief
7. De overige grief kan niet tot een ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het de vrijwillige tussen-

komst van de verweerder niet ontvankelijk verklaart en uitspraak doet over de 
kosten van deze vrijwillige tussenkomst.

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.

8 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Maes en Geinger.

Nr. 455

3° KAMER - 8 september 2008

1º KORT GEDING - ALGEMEEN - BEVOEGDHEID - MAATREGELEN TOT BEWARING VAN RECHT - 
OMVANG

2º KORT GEDING - ALGEMEEN - BEVOEGDHEID - SCHIJN VAN RECHTEN - BEOORDELING

1º Als de zaak spoedeisend is kan de rechter in kort geding maatregelen tot bewaring van  
recht  bevelen, indien er  een schijn  van rechten is die het nemen van een beslissing 
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verantwoordt,  maar  hij  mag  hierbij  geen  declaratoir  van  rechten  doen,  noch  de  
rechtspositie van partijen definitief regelen1. (Artt. 584 en 1039 Ger.W.)

2º  De  rechter  in  kort  geding  beoordeelt  onaantastbaar,  binnen  de  grenzen  van  de  
redelijkheid, of de schijn van rechten voldoende is om zijn beslissing te verantwoorden2.  
(Artt. 584 en 1039 Ger.W.)

(RATIOPHARM BELGIUM n.v. e.a. T. MSD OVERSEAS MANUFACTURING COMPANY, vennootschap naar Iers recht 
e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0263.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 15 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 23 juni 2008 verwezen 

naar de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen 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
(...)
Tweede onderdeel
2. Als de zaak spoedeisend is, kan de rechter in kort geding maatregelen tot 

bewaring van recht bevelen, indien er een schijn van rechten is die het nemen 
van een beslissing verantwoordt. Hij mag hierbij geen declaratoir van rechten 
doen, noch de rechtspositie van de partijen definitief regelen.

Hij  beoordeelt  onaantastbaar,  binnen de grenzen van de redelijkheid,  of  de 
schijn voldoende is om zijn beslissing te verantwoorden.

Het bestreden arrest oordeelt:
- bij gebrek aan identiteit tussen de nationale octrooien en aan harmonisatie op 

wetgevend vlak, zijn de verschillende buitenlandse beslissingen die per definitie 
niet eenduidig zijn en elk hun eigenheid hebben, niet van aard om de ogenschijn-
lijke geldigheid te ontzeggen;

- omwille van het feit dat er interferentie bestaat tussen het ruimere basisoc-
trooi, waarvan de geldigheid verstreken is, en het beperktere ABC, ligt het niet 
voor de hand wat de gevolgen voor de geldigheid van het beperkte ABC zouden 
zijn van de beweerde ongeldigheid van één of meer conclusies van het basisoc-

1 Cass., 12 jan. 2007, A.R. C.05.0569.N, A.C. 2007, nr. 21.
2 Zie Cass., 12 jan. 2007, A.R. C.05.0569.N, A.C. 2007, nr. 21.
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trooi;
- de geldigheid van het octrooi BE'453 is verstreken en de procedure tot nietig-

verklaring door eiseressen is slechts ingesteld 22 jaar na het verlenen van het oc-
trooi.

De appelrechters gaan zodoende niet voorbij aan de betwisting die door de ei-
seressen was opgeworpen maar geven gemotiveerd aan, na een onderzoek dat 
aan de maatstaven van het kort geding beantwoordt, waarom het verweer van de 
eiseressen moet worden verworpen.

3. Het onderdeel kan niet worden aangenomen. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

8 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Gryse en Lefèbvre.

Nr. 456

3° KAMER - 8 september 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — GEEN CONCLUSIE — 
ALGEMEEN - TAAK VAN DE RECHTER - OMVANG

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — NIEUW MIDDEL - 
DRAAGWIJDTE

1º Bij gebrek aan een daartoe strekkende conclusie dient de rechter niet alle gegevens te 
vermelden  waarop  hij  zijn  beslissing  laat  steunen,  zodat  uit  het  enkele  feit  dat  een  
gegeven in een vonnis niet is vermeld niet volgt dat de rechter dit niet heeft onderzocht.  
(Art. 149 G.W. 1994)

2º Zelfs al raakt een middel de openbare orde of is het van dwingend recht ten voordele  
voor de eiser in cassatie, toch is het nieuw en derhalve niet ontvankelijk wanneer uit de  
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat voor de feitenrechter enig feit  
is aangevoerd dat met de als geschonden aangewezen bepaling verband houdt en uit de 
bestreden beslissing  evenmin blijkt  dat  die beslissing  feitelijke gegevens vaststelt  die  
hierop betrekking hebben. (Art. 1080 Ger.W.)

(C. e.a. T. ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-AUGUSTINUS v.z.w.)

ARREST

(A.R. C.08.0026.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 juli 2007 in laatste aan-
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leg gewezen door de Vrederechter van het zevende kanton te Antwerpen. 
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 26 juni 2008 verwezen 

naar de derde kamer.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 15, eerste lid, in de versie van toepassing voor de wijziging ervan bij een wet 

van 13 december 2006, en tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen;

- artikel 138, §2, tweede en derde lid, beide in de versie van toepassing voor de wijzi-
ging ervan bij een wet van 13 december 2006, en §5, van de wet van 7 augustus 1987 op 
de ziekenhuizen;

- de artikelen 1, 2°, en 2, in de versie van toepassing voor de wijziging ervan bij een ko-
ninklijk besluit van 8 maart 2006, van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot 
uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 
1987;

- artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet van 17 februari 1994.
Aangevochten beslissingen
In de bestreden beslissing verklaart de vrederechter, recht sprekend in eerste en in laat-

ste aanleg, de vordering van de verweerster ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond. De vre-
derechter veroordeelt de eisers solidair tot betaling van 270,00 euro, meer de gerechtelijke 
interest, en tot de kosten van het geding. Het meer gevorderde wijst de vrederechter af als 
ongegrond. De vrederechter beslist dat op grond van alle motieven waarop de beslissing 
steunt, die hier beschouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder op de 
volgende overwegingen:

" (...) dat (de eisers) niet kunnen ontkennen, en desbetreffend ook niet besluiten, dat op 
10 november 2004 en 8 december 2004 (de eiseres) twee verklaringen-overeenkomsten 
ondertekende waarbij zij zich uitdrukkelijk akkoord verklaarde tot de betaling van het ere-
loonsupplement voor de geplande ingreep, namelijk het supplement dat niet door de ge-
wone ziekteverzekering wordt vergoed en dat in deze overeenkomst wordt vastgesteld op 
de gevraagde 270,00 euro;

Dat (de eiseres) daarin ook uitdrukkelijk verklaart dat zij volledig geïnformeerd is ge-
weest over de geplande ingreep;

Dat met andere woorden, los van alle meer principiële argumenten, (de eiseres) in deze 
vrijelijk akkoord is gegaan met de betaling van het gevraagde ereloonsupplement, daar 
waar zij duidelijk de keuze had voor een andere operatieve ingreep en om de ingreep in 
een ander ziekenhuis te laten gebeuren, door een dokter in een ziekenhuis die eventueel 
niet het betreffende supplement (zou) aanrekenen;

(...) dat daarenboven uit de verpleegnota blijkt dat de betreffende ophtalmoloog een niet 
geconventioneerde arts is, zodat (de verweerster) er niet diende over te waken dat door de 
geneesheren enkel de verbintenistarieven worden aangerekend;

Dat los van alle andere beschouwingen het derhalve vrij stond aan de behandelende ge-
neesheer een ereloonsupplement aan te rekenen, terwijl het vrij stond aan (de eiseres) om 
daarmee akkoord te gaan in de door haar ondertekende overeenkomst" (blz. 4, eerste helft, 
van het bestreden vonnis).
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Grieven
1. Luidens artikel 15, eerste lid, in de versie die in deze zaak van toepassing is, van het 

koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezond-
heidsberoepen, hieronder afgekort als Wet Uitoefening Geneeskunst, hebben de beoefe-
naars bedoeld bij de artikelen 2, 3 en 4, onverminderd de bepalingen van artikel 18, §2, en 
mits eerbiediging van de regelen van de plichtenleer, recht op honoraria of forfaitaire be-
zoldigingen voor de door hen geleverde prestaties. Onverminderd de toepassing van be-
dragen welke eventueel zijn vastgesteld door of krachtens de wet of voorzien bij statuten 
of overeenkomsten waartoe de beoefenaars zijn toegetreden, bepalen deze vrij het bedrag 
van hun honoraria, onder voorbehoud van de bevoegdheid, in geval van betwisting, van 
de Orde waaronder zij ressorteren of van de rechtbanken, aldus het tweede lid van die be-
paling.

Het recht van geneesheren vrij het bedrag van hun honorarium te bepalen, wordt onder 
meer beperkt door de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, hieronder afgekort als 
Ziekenhuiswet. Wanneer er een akkoord is als bedoeld in artikel 50 van de wet van 14 juli 
1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin-
gen, kunnen de ziekenhuisgeneesheren die niet verbonden zijn door dat akkoord, op grond 
van artikel 138, §2, tweede lid, in de versie in deze zaak van toepassing, van de Zieken-
huiswet, onverminderd §5, (enkel) ten aanzien van de patiënten opgenomen in tweepati-
ëntenkamers of in gemeenschappelijke kamers tarieven aanrekenen die afwijken van de 
verbintenistarieven, (en dan nog alleen) voor zover ter zake in de algemene regeling, be-
doeld in artikel 130 van de Ziekenhuiswet, maximumtarieven zijn vastgesteld en deze 
door de betrokken geneesheren worden nageleefd. Die bepaling is eveneens van toepas-
sing op patiënten in daghospitalisatie, voor de verstrekkingen door de Koning omschre-
ven, aldus artikel 138, §2, derde lid, in de versie in deze zaak van toepassing, van de Zie-
kenhuiswet. Op grond van paragraaf 5 van artikel 138 van de Ziekenhuiswet, kan de Ko-
ning de categorieën van patiënten bepalen ten aanzien van dewelke de niet-verbonden art-
sen geen tarieven mogen aanrekenen die afwijken van de verbintenistarieven.

Op grond van artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoe-
ring van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, 
hieronder afgekort als koninklijk besluit van 29 september 2002, is artikel 138 van de Zie-
kenhuiswet van toepassing op patiënten in daghospitalisatie voor de verstrekkingen opge-
nomen in de bijlage 3, punt 6, van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de 
vaststelling en de vereffening van het budget van de financiële middelen van de zieken-
huizen. In de bedoelde bijlage is onder meer de nomenclatuurcode 246595 vermeld.

Op grond van artikel 2 van het koninklijk besluit van 29 september 2002 mogen de ge-
neesheren die niet gebonden zijn door het nationaal akkoord, met toepassing van artikel 
138, §5, van de Ziekenhuiswet geen tarieven aanrekenen die afwijken van de verbintenis-
tarieven ten aanzien van de volgende personen:

1° de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, §§1 en 
19, 1°, 2°, 3° en 6°, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, alsmede de gerechtigden, bedoeld in arti-
kel 32, eerste lid, 13° en 15°, van voornoemde wet, die de verhoogde tegemoetkoming ge-
nieten, voorzover ze niet opgenomen zijn in het 2° van dit artikel;

2° de rechthebbenden aan wie één van de in de wet van 27 februari 1987 betreffende de 
tegemoetkomingen  voor  gehandicapten  bedoelde  tegemoetkomingen  wordt  toegekend, 
met uitzondering van de rechthebbenden op een integratietegemoetkoming, behorend tot 
de categorieën 3 en 4, bedoeld in artikel 6, §4, eerste lid, 3° en 4°, van hoger vermelde 
wet van 27 februari 1987, waarvoor daadwerkelijk de aftrek, bedoeld in artikel 8, §1, van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende en de integra-
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tietegemoetkoming, werd toegepast;
3° de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming, bedoeld in het artikel 32, §1, 

1° tot 5° en 7°, van het koninklijk besluit van 29 december 1997 houdende de voorwaar-
den waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandi-
gen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd, en de rechthebbenden, 
bedoeld in het artikel 32, §1, 6°, van het vorenbedoelde koninklijke besluit van 29 decem-
ber 1997, voorzover zij de verhoogde tegemoetkoming genieten, toegekend op grond van 
artikel 37, §19, 1° tot 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor genees-
kundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

4° de rechthebbenden op de verhoogde kinderbijslag overeenkomstig artikel 47, §1, van 
de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders of overeenkom-
stig artikel 20 van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de ge-
zinsbijslagen ten voordele van de zelfstandigen en van de personen die te hunnen laste 
zijn;

5° de rechthebbenden bedoeld in het artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 
tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging voor het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet betref-
fende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994;

6° de rechthebbenden opgenomen in een Sp-dienst (palliatieve zorg), alsmede de recht-
hebbenden, bedoeld in het artikel 7octies van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot 
vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming 
van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde ver-
strekkingen;

7° de rechthebbenden bedoeld in artikel 37, §16bis, van de wet betreffende de verplich-
te verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 
1994.

Artikel 138 van de Ziekenhuiswet raakt de openbare orde, minstens is die bepaling van 
dwingend recht ten voordele van de patiënten.

De vertegenwoordigers van de geneesheren en de vertegenwoordigers van de verzeke-
ringsinstellingen sloten op 15 december 2003 een nationaal akkoord geneesheren-zieken-
fondsen voor 2004-2005, dat werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 januari 
2004.

2. De vrederechter stelt vast dat de vordering van de verweerster betrekking heeft op 
het saldo van twee ziekenhuisfacturen die werden verstuurd naar aanleiding van een heel-
kundige ingreep ingevolge cataract bij de eiseres (blz. 2, derde laatste alinea, van het be-
streden vonnis). Ook stelt de vrederechter vast dat de gehanteerde ingreep valt onder het 
nomenclatuurnummer 246595-246606 (blz. 3, derde lid, van het bestreden vonnis).

Uit de regelmatig voor de vrederechter neergelegde conclusie voor de eisers, die niet te-
gengesproken werd door de verweerster, blijkt dat de eiseres op 7 december 2004 en op 
14 december 2004 in het chirurgisch dagziekenhuis van de verweerster verbleef (blz. 2, 
eerste alinea, van de conclusie voor de eisers).

In het bestreden vonnis stelt de vrederechter voorts vast dat de betreffende ophtalmo-
loog een niet-geconventioneerde arts is (blz. 4, vierde alinea, van het bestreden vonnis), 
d.w.z. een geneesheer die niet verbonden is door een akkoord als bedoeld in artikel 50 van 
de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzor-
ging en uitkeringen.

Uit die vaststellingen volgt dat de voorwaarden die artikel 138, §2, tweede lid, en §5, 
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van de Ziekenhuiswet stelt opdat ziekenhuisgeneesheren die niet verbonden zijn door een 
akkoord, tarieven mogen aanrekenen die afwijken van de verbintenistarieven, van toepas-
sing zijn op de heelkundige ingreep waarvoor aan de eiseres twee facturen werden ge-
stuurd.

De vrederechter verklaart de vordering van de verweerster gegrond op de gronden dat:
- de eiseres op 10 november 2004 en 8 december 2004 twee verklaringen-overeenkom-

sten ondertekende waarbij zij zich uitdrukkelijk akkoord verklaarde met de betaling van 
een ereloonsupplement voor de geplande ingreep, nl. het supplement dat niet door de ge-
wone ziekteverzekering wordt vergoed en dat in deze overeenkomst wordt vastgesteld op 
de gevorderde 270,00 (blz. 4, eerste alinea, van het bestreden vonnis),

- de eiseres in die overeenkomst verklaart dat zij volledig geïnformeerd is geweest over 
de geplande ingreep (blz. 4, tweede alinea, van het bestreden vonnis),

- de eiseres vrijelijk akkoord is gegaan met de betaling van het gevraagde ereloonsup-
plement, daar waar zij duidelijk de keuze had voor een andere operatieve ingreep en om 
de ingreep in een ander ziekenhuis te laten gebeuren, of door een dokter in het ziekenhuis 
die eventueel niet het betreffende supplement zou aanrekenen (blz. 4, derde alinea, van 
het bestreden vonnis),

- uit de verpleegnota blijkt dat de betreffende ophtalmoloog een niet-geconventioneerde 
arts is, zodat de verweerster niet erover diende te waken dat enkel de verbintenistarieven 
worden aangerekend (blz. 4, zesde alinea, van het bestreden vonnis),

- het los van alle andere beschouwingen, vrij stond aan de behandelende geneesheer een 
ereloonsupplement aan te rekenen en het vrij stond aan de eiseres om daarmee akkoord te 
gaan in de door haar ondertekende overeenkomsten (blz. 4, vijfde alinea, van het bestre-
den vonnis).

2.1. De vrederechter gaat evenwel nergens in het bestreden vonnis na of en stelt ook 
niet vast dat, zoals artikel 138, §2, van de Ziekenhuiswet vereist, de eiseres opgenomen 
was in een andere kamer dan een tweepatiënten- of een gemeenschappelijke kamer dan 
wel in de algemene regeling van de verweerster, zoals bedoeld in artikel 130 van de Zie-
kenhuiswet, maximumtarieven zijn vastgesteld en deze in de overeenkomst die de eiseres 
op 13 juli 2004 sloot, werden nageleefd. Zonder na te gaan of en vast te stellen dat de 
voorwaarden van openbare orde, minstens van dwingend recht zijn nageleefd waaronder 
de nietgeconventioneerde artsen kunnen afwijken van de verbintenistarieven, verklaart de 
vrederechter de vordering van de verweerster op de hierboven aangehaalde gronden niet 
wettig gegrond (schending van de artikelen 15, eerste lid, in de versie van toepassing vóór 
de wijziging ervan bij een wet van 13 december 2006, en tweede lid, van het koninklijk 
besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoe-
pen, 138, §2, tweede en derde lid, beide in de versie van toepassing voor de wijziging er-
van bij een wet van 13 december 2006, van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhui-
zen, en 1, 2°, van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 
138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987).

2.2. Evenmin gaat de vrederechter in het bestreden vonnis na of en stelt hij ook niet 
vast dat de eiseres niet behoort tot één van de categorieën van patiënten, door de Koning 
met toepassing van artikel 138, §5, van de Ziekenhuiswet in een voorschrift van openbare 
orde, minstens van dwingend recht bepaald, ten aanzien van wie de niet-geconventioneer-
de artsen geen tarieven mogen aanrekenen die afwijken van de verbintenistarieven, zodat 
de vrederechter de vordering van de verweerster niet wettig gegrond verklaart (schending 
van de artikelen 15, eerste lid, in de versie van toepassing voor de wijziging ervan bij een 
wet van 13 december 2006, en tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem-
ber 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, 138, §2, tweede en der-
de lid, beide in de versie zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij een wet van 13 
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december 2006, en §5, van de wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen, en 1, 2°, en 2, 
in de versie zoals van toepassing voor de wijziging ervan bij een koninklijk besluit van 8 
maart 2006, van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 
138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987).

2.3. Door zonder de hierboven genoemde elementen te onderzoeken en de aan- of af-
wezigheid daarvan vast te stellen, schendt de vrederechter eveneens artikel 149 van de ge-
coördineerde Grondwet aangezien de feitelijke vaststellingen van het bestreden vonnis het 
Hof niet toelaten zijn wettigheidstoezicht op de beslissing uit te oefenen.

Conclusie
De vrederechter verklaart de vordering van de verweerster niet wettig gegrond op grond 

van het bestaan van twee overeenkomsten van 10 november 2004 en 8 december 2004 
waarin de eiseres zich akkoord verklaarde met het gevraagde ereloonsupplement, aange-
zien de vrederechter niet nagaat of en vaststelt dat de voorwaarden voor het aanrekenen 
van de verbintenistarieven afwijkende honoraria zijn nageleefd en evenmin nagaat of en 
vaststelt dat de eiseres niet valt onder een uitzonderingscategorie van patiënten ten aan-
zien van dewelke geen afwijkende tarieven mogen worden aangerekend (schending van 
alle in de aanhef van het middel vermelde wettelijke bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Bij gebrek aan een daartoe strekkende conclusie dient de rechter niet alle 

gegevens te vermelden waarop hij zijn beslissing laat steunen. 
Uit het enkele feit dat een gegeven in een vonnis niet is vermeld volgt niet dat 

de rechter dit niet heeft onderzocht.
2. Zelfs al raakt een middel de openbare orde of is het van dwingend recht ten 

voordele voor de eiser in cassatie, toch is het nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat voor 
de feitenrechter enig feit is aangevoerd dat met de als geschonden aangewezen 
bepaling verband houdt en uit de bestreden beslissing evenmin blijkt dat die be-
slissing feitelijke gegevens vaststelt die hierop betrekking hebben.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat de partij-
en voor de feitenrechter enig feit hebben aangevoerd dat met de volgens het mid-
del te onderzoeken, maar beweerd niet onderzochte, gegevens verband houdt. Uit 
de bestreden beslissing blijkt evenmin dat het bestreden vonnis feitelijke gege-
vens vaststelt die op de als geschonden aangewezen bepaling betrekking hebben.

Het middel is nieuw en derhalve niet ontvankelijk. 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

8 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter –  Gelijkluidende conclusie  van mevr. Mortier, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. 
van Eeckhoutte.
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Nr. 457

2° KAMER - 9 september 2008

1º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - VORDERING TOT GERECHTELIJK ONDERZOEK - OMVANG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - VERWIJZING NAAR HET VONNISGERECHT - FEITEN 
WAARVOOR DE BURGERLIJKE PARTIJSTELLING EVENTUEEL ONONTVANKELIJK IS - FEITEN OPGENOMEN 
IN DE VERWIJZINGSVORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - GEVOLG

1º Een vordering tot gerechtelijk onderzoek is niet beperkt tot de bij naam in de vordering 
vermelde personen;  het  gerechtelijk  onderzoek is  in  de regel  gericht  op  alle  daders,  
mededaders en medeplichtigen van de concrete feiten, uiteengezet in de stukken die bij  
de vordering waren gevoegd1.

2º  Het  onderzoeksgerecht  kan  een  verdachte  op  regelmatige  wijze  verwijzen  naar  de  
rechtbank voor feiten waarvoor de burgerlijke partijstelling eventueel onontvankelijk blijkt  
te  zijn  maar  waarvoor  de  procureur  des  Konings  in  zijn  eindvordering  de  verwijzing  
vordert2 3. (Art. 130 Sv.)

(H. e.a. T. H.)

ARREST

(A.R. P.08.0008.N)

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

Antwerpen, correctionele kamer, van 21 november 2007. 
De eisers voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, drie middelen 

aan.
Raadsheer Luc Van hoogenbemt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Op 17 juni 2002 hebben de eisers klacht ingediend met burgerlijke partijstel-

ling bij de onderzoeksrechter te Tongeren tegen de verweerder wegens inbreuk 
op de artikelen 133 en 133bis Wetboek Successierechten. Het openbaar ministe-
rie heeft op dat ogenblik geen vordering tot gerechtelijk onderzoek genomen. 

Bij brief van 6 januari 2003 heeft de raadsman van de eisers de onderzoeks-
rechter verzocht het gerechtelijk onderzoek tegen de verweerder uit te breiden 
voor feiten van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken. 

Op 30 september 2004 heeft het openbaar ministerie de onderzoeksrechter ge-
vorderd het gerechtelijk onderzoek verder te zetten en uit te breiden lastens de ei-

1 Cass., 3 maart 1952, A.C. 1952, 346. 
2 Zie Cass., 13 maart 2001, A.R. P.00.1739.N, A.C. 2001, nr. 128.
3 In  casu  had  de  Procureur  des  Konings  op  het  ogenblik  van  de  burgerlijke  partijstelling  geen 
vordering  genomen.  Pas  later  had  het  openbaar  ministerie  de  onderzoeksrechter  gevorderd  het 
onderzoek verder te zetten voor hetzelfde feit lastens de personen die zich initieel burgerlijke partij 
hadden gesteld. Nadien vorderde de procureur in zijn eindvordering de verwijzing van zowel deze 
personen alsmede van de persoon tegen wie de burgerlijke partijen zich hadden gesteld. Vóór de 
eindvordering  was  er  dus  reeds  een  akte  van  het  openbaar  ministerie  geweest  waardoor  de 
strafvordering met betrekking tot het feit op gang werd gebracht.
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sers wegens inbreuken op de artikelen 133 en 133bis Wetboek Successierechten.
De procureur des Konings heeft vervolgens op 1 augustus 2005 de verwijzing 

naar de correctionele rechtbank gevorderd van de verweerder wegens feiten van 
valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken (telastleggingen I.A en I.B) 
en van de eisers en de verweerder wegens inbreuk op de artikelen 133 en 133bis 
Wetboek Successierechten (telastleggingen II.A en II.B). 

Bij beschikking van 20 december 2005 heeft de raadkamer te Tongeren, na 
aanneming van verzachtende omstandigheden voor de telastleggingen I.A en I.B, 
de verweerder en de eisers overeenkomstig de vordering van de procureur des 
Konings naar de Correctionele Rechtbank van Tongeren verwezen. 

Bij vonnis van 9 november 2006 werd de verweerder schuldig verklaard aan 
alle hem ten laste gelegde feiten en tot straf veroordeeld. Tevens werd hij veroor-
deeld tot betaling van een provisionele schadevergoeding aan de eisers. De eisers 
zelf werden vrijgesproken van de hen ten laste gelegde feiten. 

Tegen dit vonnis werd hoger beroep ingesteld door de verweerder en het open-
baar ministerie, uitsluitend wat de verweerder betreft. Tevens werd door de ei-
sers incidenteel beroep ingesteld. 

Het bestreden arrest verklaart vooreerst het beroepen vonnis nietig wegens on-
regelmatige zetelsamenstelling. Verder verklaart het de initiële klacht met bur-
gerlijke partijstelling van 17 juni 2002 (telastleggingen II.A en II.B) onontvanke-
lijk bij gebrek aan rechtmatig belang. Dienvolgens verklaart het de strafvorde-
ring voor de feiten van de telastleggingen II.A en II.B en voor de feiten van de 
telastleggingen I.A en I.B en de burgerlijke rechtsvordering in zoverre gesteund 
op de feiten van de telastleggingen I.A en I.B onontvankelijk. Ten slotte veroor-
deelt het de eisers in solidum tot de kosten van de strafvordering en van de bur-
gerlijke rechtsvorderingen. 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Derde middel
Tweede onderdeel
1. Het onderdeel voert schending aan van artikel 127 Wetboek van Strafvorde-

ring en van artikel 149 Grondwet: de appelrechters verklaren de strafvordering 
ten onrechte onontvankelijk op grond van een gebrek aan rechtmatig belang in 
hoofde van de eisers, ingevolge wier klacht met burgerlijke partijstelling het ge-
rechtelijk onderzoek werd geopend; de strafvordering is ontvankelijk ingevolge 
de uitbreidende vordering van het openbaar ministerie van 30 september 2004 en 
ingevolge de vordering tot verwijzing van 1 augustus 2005. 

2. Een vordering tot gerechtelijk onderzoek is niet beperkt tot de bij naam in 
de vordering vermelde personen. Het gerechtelijk onderzoek is in de regel ge-
richt op alle daders, mededaders en medeplichtigen van de concrete feiten, uit-
eengezet in de stukken die bij de vordering waren gevoegd. 

3. Bij vordering van 30 september 2004 heeft de procureur des Konings een 
gerechtelijk onderzoek gevorderd lastens de eisers wegens inbreuken op de arti-
kelen 133 en 133bis Wetboek Successierechten.
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Uit de vordering tot verwijzing van 1 augustus 2005 blijkt dat de procureur des 
Konings van oordeel is dat er voldoende bezwaren bestaan om de verweerder als 
dader of mededader aan dezelfde inbreuk op de artikelen 133 en 133bis Wetboek 
Successierechten te verwijzen naar de rechtbank. 

4. Het onderzoeksgerecht kan een verdachte op regelmatige wijze verwijzen 
naar de rechtbank voor feiten waarvoor de burgerlijke partijstelling eventueel on-
ontvankelijk blijkt te zijn maar waarvoor de procureur des Konings in zijn eind-
vordering de verwijzing vordert.

5. Bij vordering tot verwijzing van 1 augustus 2005 heeft de procureur des Ko-
nings onder meer de verwijzing van de verweerder naar de correctionele recht-
bank gevorderd voor de voormelde feiten van inbreuk op de artikelen 133 en 
133bis Wetboek Successierechten en van valsheid in geschriften en gebruik er-
van. 

6.  De appelrechters  die,  niettegenstaande  voormelde  procedurele  gegevens, 
oordelen dat de strafvordering lastens de verweerder voor alle hem ten laste ge-
legde feiten onontvankelijk is en dienvolgens dat de burgerlijke rechtsvorderin-
gen die gesteund zijn op de feiten van de telastleggingen I.A en I.B lastens de 
verweerder eveneens onontvankelijk zijn, om de enkele reden dat de burgerlijke 
partijstelling van de eisers lastens de verweerder onontvankelijk is bij gebrek aan 
rechtmatig belang, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond. 
Overige grieven
7. De overige grieven behoeven geen antwoord.
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 het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer.

9 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Van hoogenbemt – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-
generaal – Advocaat: mr. P. Helsen, Hasselt.

Nr. 458

2° KAMER - 9 september 2008

1º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - PRIVÉ-COMMUNICATIES - 
VERPLICHTING VAN DE DEELNEMERS AAN EEN PRIVÉ-COMMUNICATIE - OPNEMEN VAN EEN PRIVÉ-
COMMUNICATIE WAARAAN MEN ZELF DEELNEEMT ZONDER MEDEWETEN VAN DE ANDERE DEELNEMERS 
- BESTAANBAARHEID MET HET VERDRAG
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2º RECHTEN VAN DE MENS — INTERNATIONAAL VERDRAG 
BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN - BESCHERMING VAN DE 
PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - PRIVÉ-COMMUNICATIES - VERPLICHTING VAN DE DEELNEMERS AAN 
EEN PRIVÉ-COMMUNICATIE - OPNEMEN VAN EEN PRIVÉ-COMMUNICATIE WAARAAN MEN ZELF 
DEELNEEMT ZONDER MEDEWETEN VAN DE ANDERE DEELNEMERS - BESTAANBAARHEID MET HET 
VERDRAG

3º TELEGRAAF EN TELEFOON - PRIVÉ-COMMUNICATIES - VERPLICHTING VAN DE 
DEELNEMERS AAN EEN PRIVÉ-COMMUNICATIE - OPNEMEN VAN EEN PRIVÉ-COMMUNICATIE WAARAAN 
MEN ZELF DEELNEEMT ZONDER MEDEWETEN VAN DE ANDERE DEELNEMERS - BESTAANBAARHEID MET 
HET EVRM EN MET HET IVBPR

4º RECHTEN VAN DE MENS — VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS — 
ARTIKEL 8 - BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER - OPNEMEN VAN EEN PRIVÉ-
COMMUNICATIE WAARAAN MEN ZELF DEELNEEMT ZONDER MEDEWETEN VAN DE ANDERE DEELNEMERS 
- GEBRUIK VAN ZULKE OPNAME BUITEN HET GEVAL VAN HET GEBRUIK VOOR ZICHZELF EN BUITEN HET 
GEVAL BEDOELD IN ARTIKEL 314BIS STRAFWETBOEK - GEVOLG - BEOORDELING DOOR DE RECHTER 
- IN AANMERKING TE NEMEN CRITERIA

5º TELEGRAAF EN TELEFOON - OPNEMEN VAN EEN PRIVÉ-COMMUNICATIE WAARAAN MEN 
ZELF DEELNEEMT ZONDER MEDEWETEN VAN DE ANDERE DEELNEMERS - GEBRUIK VAN ZULKE 
OPNAME BUITEN HET GEVAL VAN HET GEBRUIK VOOR ZICHZELF EN BUITEN HET GEVAL BEDOELD IN 
ARTIKEL 314BIS STRAFWETBOEK - GEVOLG - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - IN AANMERKING 
TE NEMEN CRITERIA

1º, 2° en 3° Ofschoon de verdragsrechtelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer  
ook betrekking heeft op privé-communicaties en de deelnemers daaraan elkaars privé-
leven moeten respecteren, is het louter opnemen van een dergelijk gesprek waaraan  
men zelf deelneemt, niet ongeoorloofd ook al geschiedt dit zonder medeweten van de  
andere deelnemers1. (Art. 8.1 E.V.R.M.; Art. 17 I.V.B.P.R.)

4º en 5° Elk gebruik van een zonder medeweten van de andere deelnemers opgenomen  
privé-communicatie waaraan men zelf deelneemt, buiten het geval van het gebruik voor  
zichzelf en buiten het geval bedoeld in artikel 314bis, §2, tweede lid, Strafwetboek, kan  
een inbreuk zijn op artikel 8 EVRM; het staat aan de rechter dit te beoordelen op grond 
van  de  feitelijke  gegevens  van  de  zaak,  rekening  houdend  met  de  redelijke 
privacyverwachting die de deelnemers konden hebben en die onder meer betrekking  
heeft op de inhoud en de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond2. (Art. 8.1 
E.V.R.M.; Art. 314bis, §2, tweede lid Sw.)

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

Conclusie van de heer advocaat-generaal M. Timperman:
Onderhavige zaak betreft  de problematiek van het opnemen van telefoongesprekken 

door een deelnemer aan die gesprekken, buiten medeweten van de gesprekspartner, en van 
de aanwending van die opgenomen gesprekken als bewijs in een strafzaak.

1. Eisers in cassatie werden vervolgd en veroordeeld om, als dader of mededader, ten 
nadele  van  de  nalatenschap  van  PV.,  roerende  goederen  (zoals  opgesomd  in  de 
oorspronkelijke  telastlegging  en  onderscheiden  geventileerd  onder  de  verschillende 
beklaagden door de appelrechters) bedrieglijk te hebben weggenomen, om een valse eed 
te  hebben  afgelegd  bij  een  boedelbeschrijving,  om valsheid  in  geschriften  te  hebben 
gepleegd en gebruik gemaakt te hebben van valse stukken.

1 Zie conclusie openbaar ministerie.
2 Ibid.
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2. Uit de stukken waar Uw Hof acht vermag op te slaan, inzonderheid het tussenvonnis 
van de correctionele rechtbank te Leuven van 24 mei 2006, blijkt dat verweerster D.V. 
telefoongesprekken heeft gevoerd met verschillende eisers en dat zij die privé-gesprekken 
heeft opgenomen, zonder dat haar gesprekspartners hiervan op de hoogte waren. Nadien 
heeft zij deze opnames aangewend in de strafzaak die resulteerde in de veroordeling van 
eisers. Zowel uit het vonnis van de correctionele rechtbank te Leuven van 27 oktober 
2006  als  uit  het  bestreden  arrest  blijkt  dat  de  feitenrechters  bij  het  vormen van  hun 
overtuiging, omtrent het bewezen zijn van de te laste gelegde feiten, rekening hebben 
gehouden met de inhoud van de telefoongesprekken. In het tussenvonnis van 24 mei 2006 
had de eerste rechter immers reeds geoordeeld: ‘de opnames kunnen dan ook worden 
aangewend als bewijsmateriaal’; voorafgaand aan hun redengeving in verband met het 
bewezen  zijn  van  de  te  laste  gelegde  feiten  oordeelden  de  appelrechters:  ‘uit  al  het 
voorgaande dient besloten te worden tot de rechtmatige bewijsgaring door de opname van 
de gevoerde telefoongesprekken’. 

3.  In  een arrest  van Uw Hof van 9 januari  20013 werd geoordeeld dat  hij  die  een 
telefoongesprek voert,  het recht op eerbiediging van zijn privé-leven, zijn gezinsleven, 
zijn huis en zijn briefwisseling4, niet kan inroepen ten aanzien van de deelnemer aan dit 
gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig maakt aan het voorwerp van dat recht.

De feiten die aan de basis lagen van die strafzaak bestonden erin dat personen, als 
ontvangers van telefoongesprekken, die zich bekloegen over bedreigingen, die gesprekken 
op geluidsband opnamen als bewijs van de bedreigingen, zonder dat de oproepers ‘zich 
daarvan bewust waren’. Het bestreden arrest oordeelde dat een persoon, die als ontvanger 
deelneemt aan een telefoongesprek, geen inbreuk pleegt op artikel 8 EVRM wanneer hij 
dit  telefoongesprek  op  geluidsband  opneemt,  en  dat  hij  zijn  eigen  privacy  niet  kan 
schenden en evenmin de privacy schendt van de oproeper daar deze juist vrijwillig de 
boodschap meedeelt aan de ontvanger. 

VERSTRAETEN geeft,  onder verwijzing naar het arrest  van Uw Hof, de regel als volgt 
weer: “Een persoon die als ontvanger deelneemt aan een telefoongesprek, pleegt geen in-
breuk op het recht tot respect voor het privé-leven vermits hij als ontvanger bij het opne-
men van het gesprek geen inbreuk kan plegen op zijn eigen privacy en evenmin de priva-
cy schendt van de oproeper daar deze juist vrijwillig de boodschap meedeelt aan de ont-
vanger en laatstgenoemde zodoende uit eigen beweging betrekt in zijn privé- of gezinsle-
ven”5.

De  regel  die  Uw  Hof  formuleerde  in  het  arrest  van  9  januari  2001,  waarbij  de 
voorziening tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 22 januari 1999 
werd  verworpen,  is  echter  veel  algemener  dan  deze  die  de  appelrechters  hadden 
uitgewerkt,  vermits  de  regel  van  het  cassatiearrest  zowel  het  geval  dekt  waarin  de 
ontvanger van het telefoongesprek de opname maakt als dat waarbij de oproeper zelf tot 
opname overgaat. In voorliggend dossier is dit laatste nu juist het geval: het gaat om de 
situatie  waarin  de opbeller,  de  initiatiefnemer van het  telefoongesprek,  de  conversatie 
opnam zonder dat de ontvangers dit wisten. 

De  vraag  kan  gesteld  worden  of  de  lering  van  het  arrest  van  9  januari  2001 
onverminderd kan worden gehandhaafd.

4. Het staat vast dat telefoonverbindingen onder de begrippen privé-leven en briefwis-
seling vallen, waarvan de eerbiediging gewaarborgd is door art. 8 EVRM6. Nazicht van de 
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wijst uit dat onderhavige 

3 Cass., 9 januari 2001, A.R. P.99.0235.N, A.C. 2001, nr. 7.
4 Zoals vermeld in de artikelen 8.1 EVRM en 17.1 IVBPR.
5 R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Antwerpen, Maklu, 2007, nr. 1805, p. 876.
6 Cfr. R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Mechelen, Kluwer, 2007, nr. 1792, p. 839.



Nr. 458 - 9.9.08 HOF VAN CASSATIE 1893 

problematiek in het licht van die verdragsbepaling als zodanig nog niet aan bod is geko-
men in de rechtspraak van het EHRM.

Waar het enerzijds vaststaat dat het EVRM nergens uitdrukkelijk bepaalt dat het opne-
men van telefoongesprekken ontoelaatbaar is, is het anderzijds ook zo dat iedere persoon 
die deelneemt aan een privé-gesprek, zij het al dan niet telefonisch, aanspraak kan maken 
op de bescherming van art. 8 EVRM7.

5. Het opnemen van een telefoongesprek door een bij dat gesprek betrokken persoon is 
door de Belgische wet niet verboden8. Het gegeven dat zulks geen misdrijf oplevert bete-
kent echter nog niet dat het geen schending kan opleveren van artikel 8 EVRM9, of dat 
dergelijke opname sowieso een regelmatig bewijs in strafzaken zal uitmaken.

In het Belgische interne recht ontbreekt een specifieke wettelijke regeling die recht-
streeks de opname van eigen telefoongesprekken regelt. BOULART wijst er op dat het recht 
op eerbiediging van het privé-leven, beschermd door art. 8 EVRM en 22 Grondwet, door 
de wetgever niet worden gewaarborgd “in die zin dat de wetgever zijn positieve verplich-
ting tot het daadwerkelijk hard maken van voormeld recht tot op heden niet is nagekomen. 
Er kan dus in het licht van de rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens, meer bepaald sinds de arresten Huvig en Kruslin worden betwijfeld of een vol-
doende specifieke wettelijke basis voorhanden is om de schending van het recht op eer-
biediging van het privé-leven te verantwoorden op grond van art. 8 E.V.R.M., subsidiair 
art. 22 G.W.”10

6. Bij het beslechten van de vraag of de opname van eigen telefoongesprekken zonder 
medeweten van de andere betrokken deelnemer(s) verboden dan wel toegelaten is, komt 
BOULART in zijn studie tot de conclusie dat een ongenuanceerd antwoord niet kan. Dit is 
dan meteen ook zijn punt van kritiek op het arrest van 9 januari 2001.

De auteur maakt een onderscheid naargelang de inhoud van het gesprek en de bestem-
ming die aan de opname wordt of zal worden gegeven, om uiteindelijk tot de conclusie te 
komen dat er zich gevallen kunnen voordoen waarin het wél toegelaten zal zijn om een 
opname te maken en die vervolgens te gebruiken11.

In die optiek zal het niet meer onmiddellijk relevant zijn een onderscheid te maken naar 
gelang het de opbeller is die het telefoongesprek opneemt, dan wel of het de ontvanger 
ervan is die tot opname overgaat. Overigens is het zeer de vraag of het onderscheid tussen 
de opbeller en degene die opgebeld wordt wel degelijk een echt werkbaar onderscheid zou 
kunnen zijn, nu in werkelijkheid een telefoongesprek of een conversatie, afgezien van wie 
de initiatiefnemer daartoe was, in de regel een “over en weer” gesprek is. Het is bijgevolg 
niet  zonder  meer  duidelijk  of  aan  het  criterium  opbeller  of  ontvanger  een  dusdanig 
gewicht moet worden gehecht.

7. Andere auteurs lieten zich positief uit over het arrest van Uw Hof12, terwijl nog ande-
ren het net als BOULART ongenuanceerd noemden, zij het van uit een andere invalshoek13. 

7 S. BOULART, “De opname van eigen telefoongesprekken: mét of zonder toestemming van de betrok-
kenen”, R.W. 2002-03, (1601) 1602.
8 Zie artikel 109ter van de Wet van 21 maart 1991 betreffende de bescherming van sommige econo-
mische overheidsbedrijven en S. BOULART, l.c., 1604.
9 De Europese Commissie voor de Rechten van de Mens oordeelde in een rapport bij een arrest van 
het EHRM van 23 november 1993 dat “the recording of a private conversation without the knowled-
ge of the participants or one of those participants is an interference in their private life”; zie: S. 
BOULART, l.c., 1603.
10 S. BOULART, l.c., 1605.
11 S. BOULART, l.c., 1611.
12 P. ARNOU, “Eigen telefoongesprekken opnemen mag van Cassatie”, Juristenkrant 2001, afl. 25, 5; 
F. VERSPEELT, noot onder Cass., 9 jan. 2001, “Vigiles”, Tijdschrift voor politierecht, 2001/4, 145. 
13 J. DUMORTIER, noot onder Cass., 9 januari 2001, Computerrecht 2001, (201) 202.
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Zo schrijft DUMORTIER: “Een juister uitgangspunt is dat elke privé-communicatie, dus ook 
deze waaraan men zelf heeft deelgenomen, beschermd is door het recht op privacy (…) 
Uiteraard is er geen sprake van een inbreuk op het recht op bescherming van de private 
levenssfeer indien men enkel kennisneemt van de inhoud van het gesprek waaraan men 
zelf deelneemt. Maar zodra men de inhoud van het gesprek gaat registreren en gebruiken, 
moet worden onderzocht of dit geen schending van de privacy oplevert. Algemeen wordt 
aangenomen dat de registratie van een telefoongesprek waaraan men zelf deelneemt, altijd 
geoorloofd is wanneer het louter voor eigen gebruik, als geheugensteun, is bedoeld.” Ver-
der wijst deze auteur er weliswaar ook op dat bij de parlementaire voorbereiding van de 
wet van 30 juni 1994 werd gezegd dat iemand die bedreigingen ontvangt via de telefoon, 
deze gesprekken kan opnemen en voorleggen, zodat in het geval dat tot het cassatiearrest 
van 9 januari 2001 heeft geleid, kan besloten worden dat de opname verenigbaar was met 
art. 8 EVRM; toch hoopt hij niettemin dat deze rechtspraak, die hij radicaal en ongenuan-
ceerd noemt, wordt bijgestuurd14.

8. Uit de rechtspraak van het EHRM volgt niet alleen dat telefoongesprekken onder ar-
tikel 8 EVRM vallen15, maar ook dat de mededeling dat men weet dat de telefoongesprek-
ken worden opgenomen cruciaal is16: “The applicant in the present case had been given no 
warning that her calls would be liable to monitoring, therefore she had a reasonable ex-
pectation as to the privacy of calls made from her work telephone”17. Het gegeven dat een 
persoon niet weet dat zijn gesprekken zouden kunnen worden afgeluisterd heeft tot gevolg 
dat die persoon ten aanzien van die gesprekken een ‘redelijke privacyverwachting’ (reaso-
nable expectation of privacy) kan hebben. 

Om uit te maken of er, ter zake van het monitoren van telefoon-, e-mail of internetver-
keer, sprake is van een schending van artikel 8 EVRM, heeft het EHRM in een arrest van 
3 april 2007 inzake COPLAND tegen het VERENIGD KONINKRIJK, de zogenaamde test van de le-
gitieme verwachtingen toegepast: kon diegene die in casu werd gemonitord een redelijke 
verwachting koesteren dat de privacy van telefoon-, e-mail en internetverkeer in de gege-
ven concrete omstandigheden werd gerespecteerd?18

Het komt er dus op aan na te gaan of men er redelijkerwijze kon op vertrouwen dat de 
gevoerde  communicaties  privaat  bleven of  niet:  "Appliquant  le  désormais  traditionnel 
‘test’ des attentes légitimes du requérant, la Cour confirme que la requérante pouvait, eu 
égard à l’absence de tout avertissement au sujet d’ une possible surveillance de la part de 
son  employeur,  nourrir  des  attentes  légitimes  quant  au  caractère  privé  de  ses 
communications électroniques."19

Volledigheidshalve moet hier worden aan toegevoegd dat in de gevallen die aanleiding 
gaven  tot  bovenvermelde  arresten,  ofwel  enkel  het  telefoonverkeer,  ofwel  zowel  het 
telefoon-, e-mail als internetverkeer van de betrokkene werd geregistreerd door een niet-
deelnemer aan die communicaties, namelijk telkens door de werkgever van de persoon die 
werd gemonitord. 

Uit het vorige kan besloten worden dat het criterium van legitieme privacyverwachting 
a fortiori zal gelden voor het geval waarin de conversatie, zoals in casu, plaatsvindt buiten 
iedere arbeidsverhouding om. 

9. De Hoge Raad der Nederlanden oordeelde in een arrest van 16 oktober 198720 op 
conclusie van advocaat-generaal Asser dat het enkele - zonder toestemming van de ge-

14 J. DUMORTIER, l.c., 202.
15 Zie: P. DE HERT, Artikel 8 EVRM en het Belgische recht, C.D.P.K. – LIBRI – NR. 4, 347, nr. 421.
16 ALLISON HALFORD t. VERENIGD KONINKRIJK, 25 juni 1997.
17 LYNETTE COPLAND t. VERENIGD KONINKRIJK, 3 april 2007. 
18 Cfr. X., noot onder EHRM 3 april 2007, R.D.T.I. 2007, (371) 371.
19 X., l.c., 371.
20 NJ 1988, nr. 850.
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sprekspartner - op een geluidsband vastleggen van een telefoongesprek, nog geen inbreuk 
op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer oplevert, maar dat daarvoor 
bijkomende omstandigheden vereist zijn. 

Welke die ‘bijkomende omstandigheden’ zijn maakt de Hoge Raad niet op algemene 
wijze duidelijk. In een arrest van 8 juli 2003 werd de eerdere rechtspraak nogmaals beves-
tigd: ‘(…) levert het enkele en zonder toestemming (en medeweten) van de gesprekspart-
ner op een geluidsband vastleggen van een (telefoon)gesprek niet al een schending van de 
persoonlijke levenssfeer van die gesprekspartner op; daarvoor zijn bijkomende omstan-
digheden vereist. In dat concrete geval lijkt het aantal opgenomen gesprekken een factor 
te zijn, die evenwel wordt geneutraliseerd door het oordeel dat de opgenomen gesprekken 
‘een uitsluitend zakelijk karakter en zakelijke inhoud hadden’. Het zakelijke karakter van 
de gesprekken geldt bijgevolg als criterium om te oordelen dat de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkenen bij het opnemen van de (telefoon)gesprekken niet in het geding was21.

In zijn conclusie bij het arrest van 16 oktober 1987 oordeelde advocaat-generaal Asser 
dat hij niet “zou willen aannemen dat het op de band opnemen van een telefoongesprek 
zonder dat de wederpartij  van diegene die de opname maakt dat weet of daarin heeft 
toegestemd onder alle omstandigheden een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer 
van die ander.” Naar diens mening “zal de inhoud en met name de mate van intimiteit van 
het besprokene en de omstandigheden waaronder het gesprek plaatsvond moeten worden 
meegewogen bij het beantwoorden van de vraag of een zodanige inbreuk plaats vond.”

10. In Frankrijk stelt het probleem, althans wat het gesproken woord betreft, zich enkel 
op het niveau van de regelmatigheid van de bewijsvoering in gerechtszaken door middel 
van geregistreerde communicaties. Uit de samenlezing van artikel 368, 1e van de Franse 
Code  Pénal22,  en  van  het  arrest  van de Chambre Criminelle  van  het  Franse  Hof  van 
Cassatie van 6 april 199323, blijkt immers dat het opnemen van een gesprek waaraan men 
deelneemt,  zonder dat de gesprekspartner daarvan op de hoogte is,  strafbaar kan zijn. 
Artikel  368,  1e,  stelt  strafbaar  ‘(…)  quiconque  aura  volontairement  porté  atteinte  à 
l’intimité de la vie privée d’autrui:  1e En écoutant,  en enregistrant ou transmettant au 
moyen  d’un  appareil  quelconque  des  paroles  prononcées  dans  un  lieu  privé  par  une 
personne,  sans  le  consentement  de  celle-ci  (…)’  Het  cassatiearrest  van  6  april  1993 
oordeelde dat telefoongesprekken tussen echtgenoten, opgenomen door de vrouw zonder 
medeweten van de man, als bewijs in strafzaken toelaatbaar waren24. Het Hof oordeelde 
dat  magneetbanden  met  registraties  van  telefoongesprekken,  opgenomen  door  een 
particulier, overtuigingstukken zijn die de waarde van een aanwijzing hebben, en dat zij 
geen onderzoeksdaden uitmaken die nietig kunnen verklaard worden op grond van artikel 
172 van de Franse Code de procédure pénale. In een andere zaak had het Hof reeds eerder 
beslist dat het in het bezit treden van dergelijke magneetbanden en de overschrijving van 
de inhoud ervan in een proces-verbaal, noch een aantasting van het privé-leven, noch een 
schending van de rechten van verdediging of van artikel 8 EVRM met zich meebrengen, 
daar de opnames niet gebeurd zijn in opdracht van een officier van gerechtelijke politie en 

21 www.zoeken.rechtspraak.nl.
22 Deze wetsbepaling is ingeschreven in een ‘sous-section’ met als titel: ‘Atteintes à la vie privée,  
denonciantion calomnieuse, révélation de secrets’.
23 Cass.  crim.  6  avril  1993,  J.C.P.,  1993,  II.22144  met  noot  van  M.L.  RASSAT,  waarin  ook  de 
draagwijdte  van  artikel  368  C.P.  wordt  toegelicht  en  geïllustreerd  wordt  in  welke  gevallen  de 
bepaling toepasselijk is op deelnemers aan de conversatie.
24 Een vrouw had zonder medeweten van haar man, van wie ze feitelijk gescheiden leefde, hun 
onderlinge telefoongesprekken op band opgenomen. Tijdens deze telefoongesprekken bekende de 
man dat hij hun kind vermoord had en daarna het lijk had begraven. De man werd beschuldigd van 
moord op zijn zoon, wiens lichaam nooit teruggevonden werd. Het enige bewijs tegen de man waren 
de door zijn vrouw opgenomen telefoongesprekken. 
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zij de bewijswaarde hebben van een aanwijzing en het voorwerp kunnen uitmaken van 
een tegensprekelijk debat25.

11.  Voor het abstraherend verstand is  het  een koud kunstje om een onderscheid te 
maken tussen het registeren van een privé-communicatie enerzijds, en het gebruiken van 
die  geregistreerde  privé-communicatie  anderzijds.  In  concreto  zal  een  waterdicht 
onderscheid  tussen  beiden  moeilijk  te  houden  zijn.  Men  kan  zich  immers  amper 
voorstellen dat het doel van een registratie besloten ligt in het registreren zelf. Geredelijk 
mag  aangenomen  worden  dat  het  registreren  steeds  zal  gericht  zijn  op  een  bepaald 
welomschreven gebruik, en dat het doel van de registratie reeds zal vaststaan, hetzij vaag, 
hetzij zeer geconcretiseerd, op het ogenblik dat de opname plaatsvindt.

Ik denk dat uit al het bovenstaande het hiernavolgende mag geconcludeerd worden:
A/ Ofschoon elke privé-communicatie wordt beschermd door het recht op privacy, is 

het loutere opnemen op zich, van een communicatie waaraan men zelf deelneemt, zonder 
medeweten van de andere deelnemer(s), geoorloofd.

B/ Uiteindelijk zal het gebruik van de geregistreerde communicatie bepalend zijn om 
uit te maken of er al dan niet een schending is van artikel 8 EVRM. Elk gebruik van de 
opname,  buiten  het  geval  van  het  loutere  gebruik  voor  zichzelf26 en buiten  het  geval 
bedoeld in artikel 314bis, §2, alinea 2 van het Strafwetboek27,  kan  een schending van 
artikel 8 EVRM opleveren: a-priori staat dit echter niet vast. Het staat aan de rechter die 
in een concreet geval moet oordelen dit uit te maken aan de hand van de gegevens en 
feitelijkheden eigen aan de zaak. Daarbij moet uitgegaan worden van het criterium van de 
legitieme of redelijke privacyverwachting, namelijk de graad van privacy die de andere 
deelnemer aan de conversatie mag verhopen. Dit criterium zal verschillende toetsstenen 
impliceren: de concrete invulling ervan zal moeten gerelateerd worden, enerzijds aan om-
standigheden extern aan de conversatie  (plaats,  tijdstip,  technisch middel  waarmee de 
conversatie gevoerd wordt) en anderzijds aan omstandigheden eigen aan de inhoud van de 
communicatie (reden waarom ze gevoerd wordt, de context waarbinnen dit gebeurt, het 
onderwerp ervan en de graad van intimiteit).

C/ Wat het gebruik in het strafproces betreft van een dergelijke opname lijkt het mij 
evident dat de registratie van een privé-communicatie door een privé-deelnemer aan die 
communicatie  op  zich  geen  onderzoeksdaad  is  waarvan  de  regelmatigheid  door  het 
onderzoeksgerecht kan getoetst worden bij  toepassing van artikel 235bis Wetboek van 
Strafvordering. Voor de bodemrechter geldt ze in alle geval slechts als een aanwijzing 
over  welker  bewijswaarde  de  rechter  onaantastbaar  oordeelt,  op  voorwaarde  dat  die 
aanwijzing aan de tegenspraak werd onderworpen en de rechten van verdediging werden 
geëerbiedigd. Bij die beoordeling zal ongetwijfeld van belang zijn de omstandigheden te 
kennen waarin de opnames gebeurden en welke de betrouwbaarheid is van de technische 
middelen die daarbij werden aangewend.

12.  In  casu  hebben  de  appelrechters  geoordeeld  dat  de  kwestieuze  opnames  van 
telefoongesprekken geen schending inhouden van het recht op eerbiediging van het privé-
leven, zoals bedoeld in artikel 8 EVRM en 17 IVBPR, en dat de bewijsgaring rechtmatig 
was,  zonder  evenwel  af  te  toetsen  of  in  casu  aan  het  criterium  van  de  redelijke 
privacyverwachting is voldaan. Om die reden denk ik dat het eerste middel van eisers 

25 Cass. crim. 28 avril 1987, Bull. crim., nr. 173.
26 Ik denk dat er in dit geval in de regel nooit schending zal zijn; een voorbeeld is het gebruik als 
geheugensteun.
27 Artikel 314bis, §2, alinea 2 Strafwetboek stelt strafbaar ‘hij die, met bedrieglijk opzet of met het  
oogmerk  om  te  schaden,  gebruik  maakt  van  een  wettig  gemaakte  opname  van  een  privé-
communicatie of –telecommunicatie.’Dit artikel maakt het voorwerp uit van hoofdstuk VIIIbis  van 
Titel V van Boek II van het Strafwetboek, getiteld: ‘Misdrijven betreffende het geheim van privé-
communicatie en –telecommunicatie.’ In dit geval zal er sowieso steeds schending zijn.
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gegrond is en dat het tot cassatie moet leiden. 
Inderdaad  bevatten  noch  het  bestreden  arrest,  noch  de  stukken  waar  Uw Hof  acht 

vermag op te slaan, vaststellingen of redenen die Uw Hof zouden toelaten om door middel 
van een substitutie van motieven de voorziening vooralsnog te verwerpen. 

De problematiek van artikel 8 EVRM loskoppelen met die van de bewijsgaring lijkt mij 
evenmin mogelijk. In een arrest van 12 juli 198828 (PIERRE SCHENK t. ZWITSERLAND) heeft het 
EHRM, in een zaak waarin werd aangevoerd dat bewijsmateriaal  werd verkregen met 
schending van artikel 8 EVRM, geoordeeld dat eiser over het geheel genomen een eerlijk 
proces had gekregen; het overheidsoptreden werd vanuit het oogpunt van artikel 6 EVRM 
verdragsconform bevonden en over artikel 8 werd niet meer gepraat29. In casu kan men 
niet  voorhouden dat  de al  of  niet  conformiteit  van de opnames met  artikel  8  EVRM 
zonder belang is voor de feitenrechter op grond dat die uiteindelijk toch soeverein de 
bewijswaarde beoordeelt van die stukken. Hoger werd reeds duidelijk gemaakt dat er een 
onlosmakelijke dialectiek bestaat tussen het opnemen van een conversatie en het gebruik 
van de opname; bovendien zal de wetenschap of een opname regelmatig is of niet de 
rechter toelaten uit te maken welk juist gewicht hij aan het stuk moet hechten.

Conclusie: Vernietiging met verwijzing naar een ander hof van beroep.

ARREST

(A.R. P.08.0276.N)

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

Brussel, correctionele kamer, van 15 januari 2008. 
De eisers voeren 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
Beoordeling
Eerste middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 8 EVRM en van artikel 17 IVB-

PR: het arrest oordeelt onterecht dat de opname van een telefoongesprek door de 
oproeper zonder toestemming en medeweten van de ontvanger een rechtmatig 
bewijs is.

2. Artikel 8.1 EVRM bepaalt: "Eenieder heeft recht op eerbiediging van zijn 
privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling."

Artikel 17 IVBPR bepaalt: "1. Niemand mag worden onderworpen aan wille-
keurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en 
zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam. 2. 
Eenieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of 

28 Zie: P. DE HERT, l.c., 346, nr. 419.
29 SCHENK werd veroordeeld op grond van een bandopname van een door hem gevoerd gesprek. De 
opname werd gemaakt door een persoon die de politie op de hoogte bracht van bepaalde misdadige 
voornemens van de betrokkene en middels de opname ter zake aanvullend bewijs wou verstrekken; 
de opname werd niet op bevel van de politie gemaakt.
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aantasting."
3. De verdragsrechtelijke bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft 

ook betrekking op privécommunicaties. Ook de deelnemers daaraan moeten el-
kaars privéleven respecteren.

4. Niettegenstaande de verdragsrechtelijke bescherming van privécommunica-
ties, is het louter opnemen van een dergelijk gesprek waaraan men zelf deel-
neemt, niet ongeoorloofd ook al geschiedt dit zonder medeweten van de andere 
deelnemers.

5. Elk gebruik van de opname, buiten het geval van het gebruik voor zichzelf 
en anders dan bedoeld in artikel 314bis, §2, tweede lid, Strafwetboek, kan een in-
breuk zijn op artikel 8 EVRM. Het staat  aan de rechter dit te  beoordelen op 
grond van de feitelijke gegevens van de zaak. 

Bij de beoordeling of het gebruik geoorloofd is, moet de rechter ook het crite-
rium van de redelijke privacyverwachting in zijn oordeel betrekken. Dit criteri-
um heeft onder meer betrekking op de inhoud en de omstandigheden waaronder 
het gesprek plaatsvond.

6. De appelrechters hebben geoordeeld dat het gebruik van de betwiste opna-
me van de  telefoongesprekken  de  persoonlijke  levenssfeer  van de eisers  niet 
schendt en dat de bewijsgaring rechtmatig is. Zij hebben evenwel het criterium 
van de redelijke privacyverwachting niet in hun oordeel betrokken.

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 het Hof van Beroep te Antwerpen.

9 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Maes en R. Vaes, Leuven.

Nr. 459

2° KAMER - 9 september 2008

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE 
VEROORDELING — PROBATIEUITSTEL - VOORWAARDE OM EEN BEPAALDE OPLEIDING 
TE VOLGEN - KOPPELING AAN DE UITVOERING VAN DE GEVANGENISSTRAF, DE GELDBOETE ÉN HET 
RIJVERBOD - VRIJHEIDSBEROVENDE STRAF VOLLEDIG MET UITSTEL - ANDERE STRAFFEN SLECHTS 
GEDEELTELIJK MET UITSTEL - GEVOLG
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Artikel  1,  §3,  Probatiewet  dat  bepaalt  dat  indien  opschorting  of  uitstel  van  de  
tenuitvoerlegging van de gehele gevangenisstraf of werkstraf wordt gelast, de bijzondere  
voorwaarden onder meer kunnen bestaan in de verplichting om binnen twaalf maanden 
na de dag waarop het vonnis of arrest in kracht van gewijsde is gegaan, een bepaalde  
opleiding  te  volgen,  belet  niet  dat  de  bedoelde  probatievoorwaarde  kan  gekoppeld 
worden aan de uitvoering van de gevangenisstraf, de geldboete én het rijverbod wanneer 
de vrijheidsberovende straf volledig en de andere straffen slechts gedeeltelijk met uitstel  
worden uitgesproken. (Artt. 1, §3, en 8, §§1 en 2 Probatiewet, gewijzigd bij Wet 10 feb. 
1994)

(Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen T. L.)

ARREST

(A.R. P.08.0502.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Mechelen van 12 maart 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, twee midde-

len aan.
Afdelingsvoorzitter Edward Forrier heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Marc Timperman heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
3. Het middel voert schending aan van artikel 1, §3 en van artikel 8, §2, Proba-

tiewet:  het  volgen van een sensibliseringscursus  verkeersveiligheid kan enkel 
worden opgelegd indien die probatievoorwaarde slechts gekoppeld wordt aan het 
uitstel van tenuitvoerlegging van de gehele gevangenisstraf.

4. Artikel 1, §3, Probatiewet bepaalt dat indien opschorting of uitstel van de 
tenuitvoerlegging van de gehele gevangenisstraf of werkstraf wordt  gelast,  de 
bijzondere voorwaarden onder meer kunnen bestaan in de verplichting om bin-
nen twaalf maanden na de dag waarop het vonnis of arrest in kracht van gewijsde 
is gegaan, een bepaalde opleiding te volgen.

5. Anders dan het middel aanvoert belet die bepaling niet dat de bedoelde pro-
batievoorwaarde, bestaande in het volgen van een opleiding, kan gekoppeld wor-
den aan de uitvoering van de gevangenisstraf, de geldboete én het rijverbod wan-
neer de vrijheidsberovende straf volledig en de andere straffen slechts gedeelte-
lijk met uitstel worden uitgesproken.

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

9 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter en Verslaggever: de h. Forrier, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Timperman, advocaat-generaal.

Nr. 460

2° KAMER - 10 september 2008

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — MINDERJARIGE - 
RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - MISDRIJVEN GEPLEEGD TIJDENS EEN BEPAALDE PERIODE 
- CORRECTIONELE RECHTBANK - BEKLAAGDE DIE DE VOLLE LEEFTIJD VAN 18 JAAR NIET HAD 
TIJDENS EEN GEDEELTE VAN DIE PERIODE - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING OM KENNIS TE 
NEMEN VAN DE FEITEN DIE GEPLEEGD ZIJN IN DE VOLLEDIGE PERIODE

2º BEVOEGDHEID EN AANLEG — STRAFZAKEN — BEVOEGDHEID - 
CORRECTIONELE RECHTBANK WAARBIJ IN EEN BEPAALDE PERIODE GEPLEEGDE MISDRIJVEN 
AANHANGIG ZIJN GEMAAKT - BEKLAAGDE DIE DE VOLLE LEEFTIJD VAN 18 JAAR NIET HAD TIJDENS 
EEN GEDEELTE VAN DIE PERIODE - GEVOLG

3º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — MINDERJARIGE - 
RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - MISDRIJVEN GEPLEEGD TIJDENS EEN BEPAALDE PERIODE 
- CORRECTIONELE RECHTBANK - BEKLAAGDE DIE DE VOLLE LEEFTIJD VAN 18 JAAR NIET HAD 
TIJDENS EEN GEDEELTE VAN DIE PERIODE - VONNIS VAN ONBEVOEGDVERKLARING OM KENNIS TE 
NEMEN VAN DE FEITEN DIE IN DIE PERIODE ZIJN GEPLEEGD - VERZOEK TOT REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - HOF VAN CASSATIE - AMBTSHALVE UITBREIDING VAN HET ONDERZOEK VAN DE 
ZAAK TOT EEN NIET IN HET VERZOEKSCHRIFT BEDOELDE TELASTLEGGING

1º Wanneer, enerzijds, een beschikking van de raadkamer een inverdenkinggestelde naar  
de correctionele rechtbank verwijst wegens verschillende misdrijven die in een bepaalde  
periode  zijn  gepleegd,  zonder  voorafgaande  toepassing  van  art.  38,  
Jeugdbeschermingswet, terwijl de inverdenkinggestelde de leeftijd van achttien jaar niet  
had bereikt op het ogenblik van de in de telastleggingen bedoelde feiten, die tijdens een  
gedeelte van die periode zijn gepleegd en geen verband houden met de in art. 36bis, van  
die wet bedoelde misdrijven en, anderzijds, de correctionele rechtbank een vonnis van  
onbevoegdverklaring voor het geheel van de misdrijven heeft gewezen, gaat het Hof na  
of thans geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend tegen de beschikking van de  
raadkamer en of het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is 
gegaan;  in  dat  geval,  beslissende  tot  regeling  van  rechtsgebied,  vernietigt  het  Hof,  
enerzijds, de beschikking van de raadkamer, in zoverre ze de inverdenkinggestelde naar 
de  correctionele  rechtbank  verwijst  wegens  de  vóór  diens  achttiende  verjaardag  
gepleegde feiten,  met  verwijzing  van de aldus beperkte  zaak naar  de procureur  des 
Konings  van  de  verblijfplaats  van  de  betrokkene  en,  anderzijds,  het  vonnis  van  de  
correctionele rechtbank, in zoverre die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van 
de feiten die nà de voormelde verjaardag zijn gepleegd, met verwijzing van de aldus  
beperkte zaak naar dezelfde, doch anders samengestelde, correctionele rechtbank1. (Art. 
44, derde lid Jeugdbeschermingswet)

1 Zie Cass., 21 mei 2003, A.R. P.03.0493.F, A.C. 2003, nr. 311.
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2º De omstandigheid dat  de feiten die de vervolgde persoon vóór zijn  achttiende heeft  
gepleegd niet  tot  de bevoegdheid behoren van de correctionele rechtbank,  ontneemt 
deze niet de bevoegdheid om kennis te nemen van de strafvordering die regelmatig is  
ingesteld wegens de feiten die vanaf de voormelde verjaardag zijn gepleegd2.

3º Wanneer de raadkamer een beklaagde naar de correctionele rechtbank verwijst wegens  
verschillende  misdrijven  die  tijdens  een  bepaalde  periode  zijn  gepleegd,  en  de  
correctionele rechtbank zich onbevoegd verklaart om van de zaak kennis te nemen op  
grond dat  voor een gedeelte van die periode,  de feiten van één telastlegging waren 
gepleegd op een ogenblik dat de voormelde beklaagde minderjarig was, en het Hof, op 
een verzoek  tot  regeling  van rechtsgebied,  ook merkt  dat  de  feiten  van een andere 
telastlegging eveneens vóór de achttiende verjaardag van de beklaagde waren gepleegd,  
vernietigt  het  Hof,  tot  regeling  van  rechtsgebied,  enerzijds,  de  beschikking  van  de 
raadkamer,  in  zoverre  ze  de  inverdenkinggestelde  naar  de  correctionele  rechtbank 
verwijst  wegens  de  feiten  die  dateren  van  vóór  de  achttiende  verjaardag  van  de  
beklaagde, met verwijzing van de aldus beperkte zaak naar de procureur des Konings 
van de verblijfplaats van de beklaagde en, anderzijds, het vonnis van de correctionele  
rechtbank, in zoverre die zich onbevoegd verklaart om kennis te nemen van de feiten die  
nà de voormelde verjaardag zijn gepleegd, met verwijzing van de aldus beperkte zaak 
naar dezelfde, maar anders samengestelde, correctionele rechtbank3.

(Procureur des Konings te Bergen in zake C.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0270.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser het rechts-

gebied te regelen ingevolge een beschikking van de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Bergen van 4 mei 2005 en een vonnis van de correctionele 
rechtbank van dit rechtsgebied van 7 november 2005.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Raymond Loop heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Bij beschikking van 4 mei 2005 heeft de raadkamer van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Bergen A. C. naar de correctionele rechtbank van dit rechtsge-
bied verwezen wegens het plegen van de volgende feiten 

- de misdaad beschouwd als verkrachting met geweld op de persoon van een 
kind beneden de volle leeftijd van 10 jaar, gepleegd tussen 8 februari 1993 en 9 
februari 1997 (telastlegging I);

- de misdaad beschouwd als verkrachting met geweld op de persoon van een 
kind beneden de leeftijd van 14 jaar en boven de volle leeftijd van 10 jaar, ge-
pleegd tussen 8 februari 1997 en 9 februari 2001, met de omstandigheid dat de 
schuldige tot degenen behoort die over het slachtoffer gezag hebben (telastleg-
ging II);

- aanranding van de eerbaarheid door middel van geweld of bedreiging op de 

2 Ibid.
3 Zie Cass., 7 mei 2003, A.R. P.03.0476.F, A.C. 2003, nr. 278. 
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persoon van een kind beneden de volle leeftijd van 16 jaar, gepleegd tussen 8 fe-
bruari 1993 en 9 februari 2001, met de omstandigheid dat de schuldige tot dege-
nen behoort die over het slachtoffer gezag hebben (telastlegging III).

Bij vonnis van 7 november 2005 heeft de Correctionele Rechtbank te Bergen 
zich onbevoegd verklaard om van de zaak kennis te nemen op grond dat de fei-
ten van de telastlegging I, voor het tijdvak tussen 8 februari 1993 en 3 februari 
1995, in de veronderstelling dat ze bewezen zouden zijn, werden gepleegd op 
een tijdstip dat de beklaagde minderjarig was en dat door de samenhang met te-
lastlegging I, de onbevoegdheid van de rechtbank zich uitstrekte tot de telastleg-
gingen II en III.

Tegen de beschikking van de raadkamer staat vooralsnog geen rechtsmiddel 
open en het vonnis van de correctionele rechtbank is in kracht van gewijsde ge-
gaan. Uit de tegenstrijdigheid tussen die beslissingen is een geschil van rechts-
macht ontstaan dat de procesgang belemmert, zodat er grond bestaat tot regeling 
van rechtsgebied.

Uit het vonnis blijkt dat A. C. nog niet de volle leeftijd van achttien jaar had 
bereikt op het ogenblik van de feiten van de telastleggingen I en III, voor het ge-
deelte van de feiten die tussen 8 februari 1993 en 3 februari 1995 zijn gepleegd. 
Uit de rechtspleging blijkt dat die feiten vreemd zijn aan de misdrijven bedoeld 
in artikel 36bis van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. 
Krachtens artikel 36, 4°, van die wet, vallen deze onder de bevoegdheid van de 
jeugdrechtbank.

De correctionele rechtbank was dus niet bevoegd om ervan kennis te nemen.
Het vonnis van 7 november 2005 verklaart de rechtbank evenwel ten onrechte 

niet bevoegd om uitspraak te doen over het overige gedeelte van de aan de be-
klaagde ten laste gelegde feiten, vermits deze gepleegd werden toen hij de leef-
tijd van de strafrechtelijke meerderjarigheid had bereikt.

De omstandigheid dat de feiten die de vervolgde persoon vóór zijn achtiende 
heeft gepleegd, niet tot de bevoegdheid behoren van de correctionele rechtbank, 
ontneemt deze immers niet de bevoegdheid om kennis te nemen van de strafvor-
dering die regelmatig is ingesteld wegens de feiten die vanaf de voormelde ver-
jaardag zijn gepleegd.

Feiten die tot de bevoegdheid van de jeugdrechtbank behoren kunnen niet sa-
menhangen met feiten die tot de bevoegdheid van de correctionele rechtbank be-
horen, vermits samenhang veronderstelt dat één en dezelfde rechter bevoegd kan 
zijn om over het geheel van de hem voorgelegde feiten uitspraak te doen.

Krachtens artikel 44, derde lid, van de wet van 8 april 1965, wordt in het geval 
van feiten welke vóór de leeftijd van achttien jaar zijn gepleegd, de bevoegdheid 
van de procureur des Konings bepaald door deze van de jeugdrechtbank van de 
plaats waar de betrokkene zijn verblijfplaats heeft, wanneer die de leeftijd van 
achttien jaar heeft bereikt voordat de zaak bij die rechtbank aanhangig is  ge-
maakt.

Te dezen behoren de feiten die de beklaagde ten laste worden gelegd voor het 
tijdvak waar hij de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, tot de bevoegd-
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heid van de procureur des Konings te Brussel.
Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied,
Vernietigt  de  beschikking van de  raadkamer  van  de  Rechtbank van  Eerste 

Aanleg te Bergen van 4 mei 2005, in zoverre zij A. C. naar de correctionele 
rechtbank verwijst wegens het feit dat hij tussen 8 februari 1993 en 3 februari 
1995, zich enerzijds schuldig heeft gemaakt aan de misdaad beschouwd als ver-
krachting met geweld op de persoon van een kind beneden de volle leeftijd van 
10 jaar (gedeeltelijk telastlegging I) en, zich anderzijds schuldig heeft gemaakt 
aan aanranding van de eerbaarheid door middel van geweld of bedreiging op de 
persoon van een minderjarige beneden de volle leeftijd van 16 jaar, met de om-
standigheid dat de schuldige tot degenen behoort die over het slachtoffer gezag 
hebben (gedeeltelijk telastlegging III).

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

Verwijst de zaak, binnen deze grenzen, naar de procureur des Konings te Brus-
sel.

Vernietigt het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Bergen van 7 novem-
ber 2005, in zoverre dit zich niet bevoegd verklaart om kennis te nemen van de 
strafvordering en de burgerlijke rechtsvordering betreffende de overige feiten 
van de telastleggingen I en III, en de feiten van de telastlegging II.

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, 
anders samengesteld. 

10 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal.

Nr. 461

1° KAMER - 11 september 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS VAN EEN 
FEIT - BETWISTING - OPDRACHT VAN DE RECHTER

2º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — BEWIJSLAST. 
BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJS VAN EEN FEIT - BETWISTING - OPDRACHT VAN DE 
RECHTER

1º en 2° Wanneer de betwisting betrekking heeft op het bewijs van een feit en de eisers  
een bewijsmiddel hanteren, beslecht de rechter die betwisting door toepassing te maken  
van de rechtsregels die op dat bewijsmiddel van toepassing zijn; daarbij dient hij niet na 
te gaan of een ander bewijsmiddel dat de eisers niet hebben gehanteerd, het door hen  
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aangevoerde feit zou bewijzen1.  (Artt. 1315, 1349 en 1353 B.W.; Artt. 5, 774, 870 en 
1138, 3° Ger.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0666.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 17 november 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eisers voeren twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 774, 870 en 1138, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 25 van het Wetboek van Koophandel;
- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter gehouden is om, mits hij het 

recht van verdediging eerbiedigt, de rechtsnorm te bepalen die van toepassing is op de bij 
hem ingestelde rechtsvordering en ze daarop toe te passen, welk beginsel met name toe-
passing vindt in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek.

Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat, luidens de twee aannemingsovereenkomsten die tussen de 

partijen zijn gesloten, de eerste op 15 september 1992, de tweede " in de loop van de 
maand maart 1993", de eisers de verweerder verscheidene werkzaamheden hebben doen 
uitvoeren in twee panden waarvan de eisers eigenaar zijn, het eerste gelegen te Sint-Agat-
ha-Berchem (overeenkomst  van  15  september  1992),  het  andere  te  Groot-Bijgaarden 
(overeenkomst van maart 1993), dat bepaalde werkzaamheden door de verweerder in elk 
van die panden werden uitgevoerd, dat de eisers voorschotten hebben betaald en dat "de 
partijen het eens zijn over de omstandigheid dat de tussen hen gesloten aannemingsover-
eenkomsten nietig zijn" (de eerste rechter had de nietigheid van de twee aannemingsover-
eenkomsten uitgesproken "op grond dat (de verweerder) niet ingeschreven was in het han-
delsregister en het beroep niet mocht uitoefenen".) Vervolgens wijst het arrest, dat ge-
volgtrekkingen uit die nietigheid maakt, met betrekking tot de terugbetalingen die de par-
tijen moeten doen, op het volgende:

"De partijen zijn het eens over de omstandigheid dat de tussen hen gesloten aanne-
mingsovereenkomsten nietig zijn.

Aangezien een vernietigde overeenkomst,  krachtens artikel  1131 van het  Burgerlijk 
Wetboek, geen uitwerking kan hebben, moet de rechter iedere schadevordering die op die 
overeenkomst gegrond is afwijzen en, in beginsel, de teruggave bevelen van de door de 
partijen ter uitvoering van die overeenkomst reeds verrichte prestaties.

1 Zie Cass., 14 april 2005, A.R. C.03.0148.F, A.C. 2005, nr. 225.
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Tussen de partijen bestaat er geen betwisting over de toepassing van die bepaling, zodat 
de opdrachtgever moet worden gecrediteerd voor de bedragen die werden betaald aan de 
aannemer, die recht heeft op de objectieve waarde van de bouwwerken, in materiaal en ar-
beidsloon. Bij de raming van die waarde moet rekening worden gehouden met de minder-
waarden, te wijten aan de fouten en gebreken die een weerslag hebben op de uitgevoerde 
werkzaamheden, alsook met de kostprijs van de herstellingen die verricht zullen moeten 
worden, en met de vergoeding voor de genotsstoornis die genoemde werkzaamheden zul-
len kunnen teweegbrengen".

En, na te hebben vastgesteld dat de partijen het niet eens zijn over het bedrag van de 
door de eisers aan de verweerder betaalde voorschotten - en waarvan laatstgenoemde te-
ruggave verschuldigd is -, beslist het arrest dat het bewijs van de betaling, door de eisers, 
van het bedrag van 1.800.000 frank, als voorschot op de werkzaamheden in het pand te 
Groot-Bijgaarden, niet is geleverd door laatstgenoemden, die dat bewijs moeten leveren.

Bijgevolg houdt het arrest geen rekening met dat voorschot - waarvan de eisers geen 
bewijs van betaling leveren - in de berekening van de wederzijdse teruggaven die het ge-
volg zijn van die nietigheid van de aannemingsovereenkomsten en in de veroordeling van 
de verweerder tot betaling van 11.354,24 euro aan de eisers.

Het arrest baseert zich daartoe op de volgende redenen:
"Om te bewijzen dat (de eisers) het bedrag van 1.800.000 frank werkelijk hebben be-

taald, voeren zij aan dat (de verweerder) in de afrekening die voorkomt in zijn gedingin-
leidende dagvaarding van 16 februari 1994 erkend heeft een dergelijk bedrag te hebben 
ontvangen. (De eisers) voeren aan dat (de verweerder) duidelijk een onderscheid maakt 
tussen de beide bouwplaatsen en voor die in Sint-Agatha-Berchem. Aldus vermeldt hij dat 
de opdrachtgever na de betaling van 6.000.000 frank de overeenkomst heeft ontbonden op 
grond van artikel 1794 van het Burgerlijk Wetboek en dat m.b.t. de bouwplaats in Groot-
Bijgaarden het werk was betaald tot het bedrag van 1.800.000 frank.

(De eisers) wijzen erop, enerzijds, dat die gegevens van de dagvaarding door hun raads-
man in herinnering werden gebracht tijdens het deskundigenonderzoek zonder protest uit 
te lokken bij de (verweerder) of diens raadsman, en, anderzijds, dat melding is gemaakt 
van die betalingen in (verweerders) conclusie in eerste aanleg die op 14 september 1995 is 
neergelegd.

Volgens (de eisers) is er dus een gerechtelijke bekentenis betreffende de kwestieuze be-
taling van 1.800.000 frank.

(De verweerder) betwist dat bedrag te hebben ontvangen en houdt staande dat de ver-
meldingen in de dagvaarding niet kunnen gelden als een gerechtelijke bekentenis van zij-
nentwege, aangezien dat document werd opgesteld door zijn raadsman die geen bijzonde-
re volmacht had gekregen om bekentenissen af te leggen.

De bekentenis, als bewijsmiddel, moet uitgaan van de partij waartegen zij wordt aange-
voerd of van haar bijzondere gevolmachtigde. Met toepassing van de artikelen 440 en 850 
van het Gerechtelijk Wetboek heeft een advocaat niet het recht om namens zijn cliënt een 
bekentenis te doen, tenzij laatstgenoemde daartoe een bijzondere volmacht heeft verleend, 
wat hier niet het geval is geweest.

Er valt overigens op te merken dat de bedragen die in de dagvaarding zijn vermeld, 
daarin voorkomen onder voorbehoud van verhoging of verlaging in de loop van het ge-
ding, wat impliceert dat ze niet het definitieve kenmerk vertonen dat de (eisers) eraan wil-
len verlenen.

Het is bovendien verbazingwekkend dat laatstgenoemden niet het geringste schriftelijk 
bewijs hebben bijgehouden van de overhandiging van bedragen van een dergelijke om-
vang".
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Grieven
Ten aanzien van een koopman is het bewijs vrij; het bewijs van een betaling aan een 

koopman kan dus door alle middelen rechtens worden geleverd en met name door feitelij-
ke vermoedens. Feitelijke vermoedens zijn de gevolgtrekkingen die de rechter maakt uit 
een bekend feit om te besluiten tot een onbekend feit. Ze worden overgelaten aan het be-
leid van de rechter.

De rechter dient trouwens het geschil te beslechten overeenkomstig de daarop toepasse-
lijke  rechtsregel  en hij  heeft,  mits  hij  het  recht  van verdediging eerbiedigt,  de  plicht 
ambtshalve het rechtsmiddel op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de fei-
ten, die door de partij in het bijzonder worden aangevoerd tot staving van haar eisen, ook 
al werd dat middel niet door haar aangevoerd.

M.b.t. de litigieuze betaling van 1.800.000 frank die de eisers beweerden aan de ver-
weerder te hebben gedaan voor het werk in Groot-Bijgaarden, hebben de eisers echter, zo-
als het arrest vaststelt, staande gehouden:

a) dat de verweerder, in de gedinginleidende dagvaarding in eerste aanleg, erkend heeft 
dat hij dat bedrag heeft ontvangen en dat het betrekking had op het werk in Groot-Bijgaar-
den;

b) dat hun raadsman die bekentenis opnieuw ter sprake bracht tijdens een vergadering 
met de deskundigen zonder dat dit protest uitlokte bij de verweerder of diens raadsman;

c) dat verweerders conclusie in eerste aanleg gewag maakt van die betaling.
De eisers hebben, anderzijds, in hun conclusie, aangevoerd, zonder dat die bewering 

werd tegengesproken door de verweerder (die, in elk van de conclusies die hij zowel voor 
de rechtbank als voor het hof van beroep heeft neergelegd, vermeldt dat hij in het handels-
register is ingeschreven), dat hij de hoedanigheid van koopman had. Het arrest stelt bo-
vendien vast dat de verweerder daadwerkelijk aannemer was en de opdracht had gekregen 
verscheidene werkzaamheden uit te voeren in de twee panden van de eisers.

Bijgevolg diende het hof van beroep na te gaan, enerzijds, of de door de eisers sub a), 
b) en c) hierboven aangevoerde feiten, die het niet heeft ontkend, ook al vormden ze geen 
gerechtelijke bekentenis zoals de eisers aanvoerden, niettemin het bewijs,  als feitelijke 
vermoedens, konden opleveren van de litigieuze betaling, anderzijds, of een dergelijk be-
wijs niet kon worden toegelaten tegen de verweerder, gelet op diens hoedanigheid van 
koopman die door de eisers wordt aangevoerd, door de verweerder niet wordt betwist en 
uit de vaststellingen van het arrest kan worden afgeleid.

Door die toetsing niet uit te voeren, miskent het arrest de rol van de rechter doordat het 
nalaat, aangezien het hier gaat om feiten die door een partij in het bijzonder worden aan-
gevoerd tot staving van haar vordering - meer bepaald de feiten sub a), b) en c) hierboven 
die door de eisers worden aangevoerd als bewijs van de litigieuze betaling -, de rechtsre-
gel in aanmerking te nemen waarvan die feiten de toepassing gebieden (schending van de 
artikelen 5, 774, en 1138, inzonderheid 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning 
van het aangewezen algemeen rechtsbeginsel).

Bijgevolg miskent het arrest de regels van de bewijslevering en in het bijzonder van het 
bewijs door feitelijke vermoedens (schending van de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 25 van het Wetboek van Koop-
handel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
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Het arrest stelt eerst vast dat "de partijen het niet eens zijn over het bedrag van 
de (...) betaalde voorschotten", wijst er vervolgens op dat "om te bewijzen dat 
(de eisers) het bedrag van 1.800.000 frank werkelijk hebben betaald, zij aanvoe-
ren (...) dat er (...) een gerechtelijke bekentenis (is)", hetgeen "(de verweerder) 
betwist" door aan te voeren dat "zijn raadsman (...) geen bijzondere volmacht 
had gekregen om bekentenissen af te leggen" en oordeelt dat "de bekentenis, als 
bewijsmiddel, moet uitgaan van de partij waartegen zij wordt aangevoerd of van 
haar bijzondere gevolmachtigde" en dat "met toepassing van de artikelen 440 en 
850 van het Gerechtelijk Wetboek, (...) een advocaat niet het recht (heeft) om na-
mens zijn cliënt een bekentenis te doen, tenzij laatstgenoemde daartoe een bij-
zondere volmacht heeft verleend, wat hier niet het geval is".

Het arrest, dat de betwisting tussen de partijen over het bewijs van de betaling 
van het litigieuze voorschot beslecht door op de door de eisers aangevoerde ge-
rechtelijke bekentenis de rechtsregels toe te passen waaronder dat bewijsmiddel 
valt, diende niet na te gaan of een ander bewijsmiddel dat de eisers niet hebben 
gehanteerd, het door hen aangevoerde feit zou bewijzen.

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

11 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaten: 
mrs. T'Kint en Oosterbosch.

Nr. 462

1° KAMER - 11 september 2008

1º BANKWEZEN. KREDIETWEZEN. SPAARWEZEN — 
BANKVERRICHTINGEN - OVEREENKOMST - RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - 
GEBRUIK - DRAAGWIJDTE

2º OVEREENKOMST — RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN — 
TUSSEN PARTIJEN - BANKVERRICHTINGEN - GEBRUIK - DRAAGWIJDTE

1º en 2° Wanneer een beding gebruikelijk is, d.w.z. dat het als algemeen geldend wordt  
beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, zoals een bancair  
gebruik, vermoedt de wet dat de partijen dat gebruik kennen en dat zij, door het uit hun 
overeenkomst niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin op te nemen1.  (Artt. 
1135 en 1160 B.W.)

(ING BELGIE n.v. T. D.M.G. n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

1 Cass., 29 mei 1947, Bull. en Pas. 1947, I, 217; 9 dec. 1999, A.R. C.96.0209.N, A.C. 1999, nr. 672.
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(A.R. C.06.0684.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 26 januari 2006 en 23 juni 

2006 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan waarvan het eerste als volgt is gesteld.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1134, 1135, 1159 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 149 van de Grondwet;
- artikel 7, inzonderheid tweede lid, van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de 

euro;
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 26 november 1998 tot vaststelling 

van de referentierentevoeten en bijlage 2 bij dat koninklijk besluit;
- artikel 3 van de Verordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over en-

kele bepalingen betreffende de invoering van de euro;
- artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad van 3 mei 1998 over de in-

voering van de euro;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging;
- algemeen rechtsbeginsel,  beschikkingsbeginsel genaamd, waarvan artikel 1138, 2°, 

van het Gerechtelijk Wetboek een gedeeltelijke toepassing vormt;
- de artikelen 1138, 2°, en, voor zoveel als nodig, 774, tweede lid, van het Gerechtelijk 

Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed en 

slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar zijn.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest van 26 januari 2006, dat de beroepen vonnissen wijzigt, behalve 

met betrekking tot de begroting van de kosten, "beveelt de (eiseres) een nieuwe afreke-
ning op te maken van de bedragen die door (de verweerster) verschuldigd zijn ter uitvoe-
ring van de verschillende kredieten, zulks op de volgende wijze: (...) de daginterest moet 
in 365sten worden berekend" en steunt die beslissing op de volgende gronden:

"20. De verschillende afrekeningen van de (eiseres) zijn opgemaakt op basis van 360 
dagen per jaar.

Hieromtrent voert de (eiseres) aan dat het om een gebruik in de bankwereld gaat.
Het algemeen reglement der kredieten en de contractuele documenten, die nochtans erg 

volledig zijn, maken geen gewag van het bestaan van dat gebruik.
Het gaat in werkelijkheid om een aanzienlijke verhoging van de daginterest ten voorde-

le van de (eiseres). Aldus brengt 1.000.000 frank tegen 10 pct. per jaar een daginterest op 
van 273,97 frank op basis van 365 dagen en van 277,78 frank op basis van 360 dagen, dus 
1,39 pct. meer.

Vijftien of  twintig  jaar  geleden kon men zich een dergelijk  gebruik weliswaar  nog 
voorstellen om gemakkelijker de berekening van interesten te maken per maand, semester 
of trimester aangezien 360 deelbaar is door 12, 2 en 4, maar het is thans in het informati-
catijdperk niet meer denkbaar.



Nr. 462 - 11.9.08 HOF VAN CASSATIE 1909 

Het is nog des te minder denkbaar daar, in dit geval, uit de door de (eiseres) overgeleg-
de afrekeningen blijkt  dat  zij  via  de  informatica  een berekening in  365/360sten of  in 
365/365sten kan maken. Voor (de verweerster) heeft de operator de eerste optie gekozen 
ook al was deze niet tussen de partijen overeengekomen.

Het is dus geen constant gebruik en de berekeningsmethode hangt af van de willekeur 
van de persoon die de berekening maakt, wat niet kan worden geduld.

De afrekening zal dus op basis van een daginterest in 365sten moeten gebeuren".
Het bestreden arrest van 23 juni 2006 " wijst, alvorens recht te doen, (...) aan in de hoe-

danigheid van boekhouddeskundige, met als opdracht te berekenen welke bedragen (de 
verweerster) aan de (eiseres) is verschuldigd ter uitvoering van de verschillende krediet-
overeenkomsten die tussen de partijen gesloten zijn, volgens de berekeningswijze die het 
hof (van beroep) in dit arrest en in dat van 26 januari 2006 heeft omschreven" en, dus, 
door de daginterest in 365sten te berekenen.

Het baseert die beslissing op de onderstaande gronden:
"Betreffende de wijze om de interest in 360sten of in 365sten te berekenen, heeft het 

hof (van beroep) in punt 20 van zijn arrest  gepreciseerd dat de daginterest  in 365sten 
moest worden berekend en dat het door de (eiseres) aangevoerde gebruik om de andere 
methode - uitsluitend in haar voordeel - te gebruiken, thans niet meer denkbaar was. Het 
heeft niet gezegd dat die werkwijze, die tussen de partijen niet was overeengekomen, niet-
temin, betreffende de periode vóór de opzegging van de kredieten, gedekt was door een 
stilzwijgende aanvaarding van (de verweerster) die de rekeningafschriften niet had be-
twist. Het hof (van beroep) weet trouwens niet hoe de interest berekend werd vóór 1 de-
cember 1995 en heeft, in punt 9 van zijn arrest, niet nagelaten te preciseren dat die af-
schriften geen detail over de berekeningswijze vermeldden.

De (eiseres) voert dus ten onrechte aan dat de wijzigingen in de afrekening die door het 
hof (van beroep) waren opgelegd, slechts vanaf 1 december 1995 uitwerking konden heb-
ben en dat (de verweerster) niet langer het recht zou hebben om de bedragen te betwisten 
die vóór die datum ten onrechte door (de eiseres) waren gevorderd.

In zijn dictum heeft het hof (van beroep) trouwens gepreciseerd dat de nieuwe bereke-
ning betrekking had op de bedragen die (de verweerster) ter uitvoering van de verschillen-
de kredietovereenkomsten verschuldigd was zonder daaraan een beperking te koppelen 
betreffende een eventueel in aanmerking te nemen tijdstip.

De berekening moet dus worden gewijzigd vanaf de toekenning van de kredieten m.b.t. 
het bedrag van het driemaandelijks commissieloon en de berekeningswijze van de inte-
rest".

Grieven
Eerste onderdeel
In haar derde samenvattende conclusie vóór het bestreden arrest van 26 januari 2006 

had de eiseres zich beroepen op het bancair gebruik waarvan dit arrest weigert toepassing 
te maken en zij voerde daartoe het volgende aan:

"De (eiseres) heeft geen fouten gemaakt in haar berekeningen;
Aldus vermeldt de berekening van 23 april 2001 (die door de (verweerders) als voor-

beeld wordt genomen): 1.177 dagen tegen 10,6 pct. op 8.250.000 = 2.940.048 frank;
De (verweerders) beweren dat zij een andere uitkomst krijgen, namelijk een bedrag van 

2.899.773 frank; in werkelijkheid komt het verschil hieruit voort dat, overeenkomstig een 
bancair gebruik, een aantal van 360 dagen in aanmerking wordt genomen i.p.v. 365 of 366 
dagen terwijl de (verweerders) 365 dagen in aanmerking nemen (in verband met dat ge-
bruik, zie o.a. A. WILLEMS en J.P. BUYLE, 'Les usages en droit bancaire', DAOR, 1990, nr. 
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17, p. 82; Kph. Gent, 21 januari  1999,  R.D.C.,  2000, 674; L. SIMONT en A. BRUYNEEL, 
'Chronique de droit bancaire privé - Les opérations de banque (1979-1986)', Rev. Banque, 
6/1987, p. 32);

Het betreft dus geenszins een fout of een valsheid;
De (verweerders) proberen tevergeefs aan te voeren dat het voornoemde gebruik niet 

aan hen kan worden tegengeworpen omdat er nergens melding van wordt gemaakt; de 
omstandigheid dat het om een 'constant bancair gebruik' gaat, impliceert precies dat het 
wordt toegepast zonder dat het als zodanig in de overeenkomst moet worden vermeld; dat 
gebruik is zeker niet beperkt tot de rekening courant en er is daartoe geen enkele reden".

Krachtens de artikelen 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek verbinden overeen-
komsten niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook tot alle gevolgen 
die door het gebruik aan de verbintenis, volgens de aard ervan, worden toegekend en moet 
men het contract aanvullen met de daarbij gebruikelijke bedingen, hoewel die er niet in 
zijn uitgedrukt.

Wanneer een beding gebruikelijk is,  d.w.z.  dat het als algemeen geldend wordt be-
schouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, vermoedt de wet dat de 
partijen dat gebruik kennen en dat zij, door het uit hun overeenkomst niet uit te sluiten, 
hun wil te kennen geven het erin op te nemen. 

Die regels hebben een algemene draagwijdte en gelden niet alleen voor de overeenkom-
sten met betrekking waartoe een wetsbepaling uitdrukkelijk naar de gebruiken verwijst.

Hieruit volgt dat, wanneer een gebruik gevestigd is in de zin van die regels, de rechter 
het dient toe te passen, ook al heeft de overeenkomst van de partijen er niet naar verwe-
zen, voor zover die overeenkomst er niet van heeft afgeweken.

Daaruit volgt dat het bestreden arrest van 26 januari 2006, met de redenen dat "het al-
gemeen reglement der kredieten en de contractuele documenten, die nochtans erg volledig 
zijn, geen gewag maken van het bestaan van dat gebruik" en dat de keuze voor de breuk 
365/360 "niet tussen de partijen (is) overeengekomen", zijn beslissing om het door de ei-
seres aangevoerde gebruik niet toe te passen, niet naar recht verantwoordt (schending van 
de artikelen 1134, 1135, 1159 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek).

De onderstaande redenen van het bestreden arrest van 26 januari 2006:
"Het gaat in werkelijkheid om een aanzienlijke verhoging van de daginterest ten voor-

dele van de (eiseres). Aldus brengt 1.000.000 frank tegen 10 pct. per jaar een daginterest 
op van 273,97 frank op basis van 365 dagen en van 277,78 frank op basis van 360 dagen, 
dus 1,39 pct. meer.

Vijftien of  twintig  jaar  geleden kon men zich een dergelijk  gebruik weliswaar  nog 
voorstellen om gemakkelijker de berekening van interesten te maken per maand, semester 
of trimester aangezien 360 deelbaar is door 12, 2 en 4, maar het is thans in het informati-
catijdperk niet meer denkbaar",

vormen evenmin een wettelijke verantwoording van de beslissing van dat arrest om de 
toepassing van voornoemd gebruik uit te sluiten, aangezien het enkel erop aan kwam te 
weten of het gebruik bestond zonder dat ervan was afgeweken. De vragen welke de finan-
ciële gevolgen waren van de toepassing van dat gebruik en of het achterhaald was door de 
ontwikkeling van de informaticatechnologie  zijn  daarbij  geenszins  relevant  (schending 
van de artikelen 1134, 1135, 1159 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek).

Althans laat het bestreden arrest van 26 januari 2006 na te onderzoeken of het gebruik 
dat door de eiseres wordt aangevoerd, in de in het middel weergegeven bewoordingen, al-
gemeen erkend was.

Het biedt aldus het Hof niet de mogelijkheid zijn wettigheidstoetsing uit te voeren en is 



Nr. 462 - 11.9.08 HOF VAN CASSATIE 1911 

bijgevolg niet regelmatig met redenen omkleed (schending van artikel 149 van de Grond-
wet).

Tweede onderdeel
Het bestreden arrest van 26 januari 2006 baseert zijn beslissing om het door de eiseres 

aangevoerde gebruik eveneens uit te sluiten op de overweging dat, aangezien uit de door 
haar  overgelegde  berekeningen  "blijkt  dat  zij  via  de  informatica  een  berekening  in 
365/360sten of in 365/365sten kan maken", "het (...) dus geen constant gebruik (is) en de 
berekeningsmethode (af)hangt (...)  van de willekeur van de persoon die de berekening 
maakt, wat niet kan worden geduld".

Die overweging is op velerlei gebied onwettig.
1° Ten eerste kon het arrest van 26 januari 2006 ze niet ambtshalve aanvoeren.
Weliswaar mag de rechter zijn beslissing gronden op elk stuk dat, zoals het in het arrest 

aangewezen stuk B 9, hem regelmatig is voorgelegd, ook al zouden de partijen in hun 
conclusie er geen gewag van hebben gemaakt, maar, als hij zo handelt, moet hij het recht 
van verdediging eerbiedigen.

De rechter moet immers al de initiatieven die hij neemt (overzicht van middelen en van 
verweermiddelen tegen of tot staving van zowel de vordering als de verdediging) ter be-
spreking aan de partijen voorleggen.

In deze zaak hadden de verweerders weliswaar, in hun derde samenvattende conclusie, 
de toepassing van het door de eiseres aangevoerde gebruik betwist, maar zij hadden die 
betwisting hoofdzakelijk gegrond op de onjuiste overwegingen dat voornoemd gebruik 
slechts betrekking had op de rekening courant en de, niet bewezen, instemming van de 
partijen vereiste en zij hadden geenszins aangevoerd dat uit het stuk B 9, dat door de eise-
res is overgelegd, blijkt dat het door haar aangevoerde gebruik niet constant zou zijn.

Door ambtshalve dat verweer op te werpen tegen de vordering van de eiseres, zonder 
haar de kans te bieden het tegen te spreken, heeft het bestreden arrest van 26 januari 2006 
zowel het recht van verdediging van de eiseres miskend (miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging) als het recht van de partijen om, in burgerlijke za-
ken, zelf de perken van hun geschil te bepalen (miskenning van het algemeen rechtsbegin-
sel, beschikkingsbeginsel genaamd, schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk 
Wetboek en, voor zoveel als nodig, van artikel 774, tweede lid, van dat wetboek).

2° De omstandigheid dat een persoon een gebruik niet constant toepast, ontzegt hem 
niet het recht zich erop te beroepen wanneer het als algemeen geldend wordt beschouwd 
in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring (artikelen 1135 en 1160 van het 
Burgerlijk Wetboek).

Door het door de eiseres aangevoerde gebruik uit te sluiten op grond dat zij het niet 
constant toepast, schendt het bestreden arrest van 26 januari 2006 bijgevolg de in het mid-
del  aangewezen  bepalingen  van  het  Burgerlijk  Wetboek  en  inzonderheid  de  artikelen 
1135 en 1160 ervan.

Het gebruik van de breuk 365/360 voor de berekening van bankinterest is trouwens in 
die mate algemeen erkend dat het in de wet is vastgelegd.

Artikel 7, tweede lid, van de wet van 30 oktober 1998 betreffende de euro luidt immers 
als volgt:

"De verwijzingen naar  de BIBOR-rentevoeten (Belgian Interbank Offered Rate) die 
voorkomen in reglementaire of contractuele bepalingen, worden vervangen door verwij-
zingen naar de EURIBOR-rentevoeten vermenigvuldigd met 365 en gedeeld door 360. De 
Koning kan voorzien in bijkomende preciseringen".

Dezelfde regel wordt vermeld in de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 26 



1912 HOF VAN CASSATIE 11.9.08 - Nr. 462 

november 1998 tot vaststelling van de referentierentevoeten en in bijlage 2 bij dat besluit.
Die bepalingen van monetair recht, die als zodanig de openbare orde raken, zijn de om-

zetting van de vorige werkwijze in het stelstel dat ontstond uit de invoering van de euro, 
aangezien die invoering niet tot gevolg heeft dat de bewoordingen worden gewijzigd van 
de juridische instrumenten die bestonden op het tijdstip van die invoering (artikel 3 Veror-
dening (EG) nr. 1103/97 van de Raad van 17 juni 1997 over enkele bepalingen betreffen-
de de invoering van de euro en artikel 7 van de Verordening (EG) nr. 974/98 van de Raad 
van 3 mei 1998 over de invoering van de euro).

Banken die op de interbancaire markt lenen tegen de rentevoeten die zijn vastgesteld 
door de Nationale Bank van België, of sinds de invoering van de euro, door de Europese 
Centrale Bank, doen niets anders dan de berekening van de daginterest volgens de breuk 
360 die hun is opgelegd door de interbancaire markt waarbinnen zij zichzelf moeten fi-
nancieren aan hun klanten door te berekenen.

Hieruit volgt dat het bestreden arrest van 26 januari 2006, door in de in het middel 
weergegeven bewoordingen te beslissen dat er geen grond bestaat om het door de eiseres 
aangevoerde gebruik toe te passen op grond dat het niet constant is, de in het middel aan-
gewezen bepalingen van monetair recht schendt waarin het algemene karakter van dat ge-
bruik is vastgelegd (schending van de artikelen 7, inzonderheid tweede lid, van de wet van 
30 oktober 1998 betreffende de euro, 1 van het koninklijk besluit van 26 november 1998 
tot vaststelling van de referentierentevoeten en van bijlage 2 bij dat besluit, 3 van de Ver-
ordening (EG) nr. 1103/97 van de Raad en 7 van de Verordening (EG) nr. 974/98 van de 
Raad) en, bijgevolg, de in het middel aangewezen bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 
schendt, inzonderheid, de artikelen 1134, 1135 en 1160 ervan, door te weigeren toepas-
sing te maken van een gebruik dat als algemeen erkend wordt beschouwd en dat is vastge-
legd in de voornoemde bepalingen van monetair recht.

3° In zoverre de reden van het bestreden arrest van 26 januari 2006, volgens welke "uit 
de door de (eiseres) overgelegde afrekeningen blijkt dat zij via de informatica een bereke-
ning in 365/360sten of in 365/365sten kan maken" in die zin zou moeten worden begre-
pen dat de eiseres, door te voorzien in de mogelijkheid van een andere berekeningswijze 
van de daginterest dan die welke uit het gebruik voortkomt, afstand zou hebben gedaan 
van de toepassing van dat gebruik, zou het arrest van 26 januari 2006 het in het middel 
aangewezen algemeen rechtsbeginsel betreffende de afstand van recht hebben miskend.

Volgens dat beginsel wordt afstand van recht immers vermoed (lees: niet vermoed) en 
kan die slechts worden afgeleid uit feiten die voor geen enkele andere uitlegging vatbaar 
zijn.

Het stuk B.9 waarop het arrest steunt, is echter een niet-boekhoudkundig document, dat 
door de eiseres is opgemaakt op basis van haar boekhouding, ten behoeve van haar raads-
lieden en van de gerechten opdat deze haar rekeningen zouden kunnen controleren.

Het is dus logisch dat een dergelijk document, naast de breuk 365/360 die uit het ge-
bruik voortkomt, ook gewag maakt van de breuk 365/365 die kan worden toegepast voor 
de berekening van interesten die niet onder het gebruik vallen, zoals gerechtelijke interest 
of interest die voortkomt uit een overeengekomen afwijking van het gebruik.

Door te wijzen op de keuze van de breuk die uit het gebruik voortkomt, voegt de eise-
res zich slechts naar dat gebruik en is haar keuze dus verre van willekeurig.

De mogelijkheid van een andere berekeningswijze dan die welke voortkomt uit het ge-
bruik mag dus niet worden uitgelegd als een afstand van dat gebruik (miskenning van het 
in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel betreffende de afstand van recht).

Derde onderdeel
Door de deskundige op te dragen "te berekenen welke bedragen (de verweerster) (...) is 
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verschuldigd (...) volgens de berekeningswijze die (...) in dit arrest en in dat van 26 janua-
ri 2006 (is) omschreven", en door de daginterest dus in 365sten te berekenen, zulks op 
grond dat het door de (eiseres) aangevoerde gebruik thans niet meer denkbaar was en niet 
tussen de partijen was overeengekomen, neemt het bestreden arrest van 23 juni 2006 de 
onwettigheden over die in het eerste onderdeel worden gehekeld en die geacht worden 
hier te zijn weergegeven (schending van de artikelen 1134, 1135, 1159 en 1160 van het 
Burgerlijk Wetboek), alsook het gebrek in de redengeving die in fine van dat eerste onder-
deel wordt gehekeld (schending van artikel 149 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
Krachtens de artikelen 1135 en 1160 van het Burgerlijk Wetboek, verbindt de 

overeenkomst niet alleen tot hetgeen daarin uitdrukkelijk bepaald is, maar ook 
tot alle gevolgen die door het gebruik aan de verbintenis, volgens de aard ervan, 
worden toegekend en moet men het contract aanvullen met de daarbij gebruike-
lijke bedingen, hoewel die er niet in zijn uitgedrukt.

Wanneer een beding gebruikelijk is, d.w.z. dat het als algemeen geldend wordt 
beschouwd in een bepaalde regio of in een bepaalde beroepskring, vermoedt de 
wet dat de partijen dat gebruik kennen en dat zij, door het uit hun overeenkomst 
niet uit te sluiten, hun wil te kennen geven het erin op te nemen. 

Het bestreden arrest van 26 januari 2006 oordeelt dat "het algemeen reglement 
der kredieten en de contractuele documenten (...) geen gewag (maken) van het 
bestaan" van het aangevoerde gebruik "in de bankwereld" dat de "berekeningen 
(...) zijn opgemaakt op basis van 360 dagen", dat het "gaat (...) om een aanzien-
lijke verhoging van de daginterest ten voordele van de (eiseres)", dat "vijftien of 
twintig jaar geleden (...)  men zich een dergelijk gebruik weliswaar nog (kon) 
voorstellen (...)  maar (...)  thans in het informaticatijdperk niet  meer denkbaar 
(is)" en dat de optie om "een berekening in 365/360sten te maken" "niet tussen 
de partijen overeengekomen (is)".

Uit geen enkele van die overwegingen heeft het bestreden arrest van 26 januari 
2006,  om te  beslissen dat  de tussen de partijen uit  te  voeren berekening een 
daginterest berekend in 365sten moest hanteren, naar recht kunnen afleiden dat 
het door de eiseres aangevoerde gebruik niet constant was.

Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing van het bestreden arrest van 26 januari 2006 

dat de daginterest in 365sten berekend zal moeten worden, leidt tot de vernieti-
ging van het arrest van 23 juni 2006 dat, in zoverre het de opdracht omschrijft 
van de deskundige die wordt aangesteld op grond van die beslissing, het gevolg 
ervan is.

De overige onderdelen van het eerste middel noch het tweede middel dienen 
onderzocht te worden. Ze kunnen immers niet tot ruimere cassatie leiden.

Dictum
Het Hof,
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Vernietigt het bestreden arrest van 26 januari 2006 in zoverre het beslist dat de 
eiseres een nieuwe afrekening moet opmaken van de bedragen die door de ver-
weerster verschuldigd zijn ter uitvoering van de verschillende tussen de partijen 
gesloten overeenkomsten en daarbij ermee rekening moet houden dat de daginte-
rest in 365sten moet worden berekend.

Vernietigt het arrest van 23 juni 2006.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-

deeltelijk vernietigde arrest en van het 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 Luik.

11 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever: 
mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 463

1° KAMER - 11 september 2008

1º BEWIJS — BURGERLIJKE ZAKEN — GESCHRIFTEN — BEWIJSKRACHT - 
VORDERINGEN DIE VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP DOOR DE VERWEERDERS TEGEN DE EISERES 
WORDEN INGESTELD - OMSCHRIJVING VAN DE NIEUWE VORDERINGEN DOOR DE RECHTER - GEVOLG

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - BEWIJS - 
GESCHRIFTEN - BEWIJSKRACHT - VORDERINGEN DIE VOOR HET EERST IN HOGER BEROEP DOOR DE 
VERWEERDERS TEGEN DE EISERES WORDEN INGESTELD - OMSCHRIJVING VAN DE NIEUWE 
VORDERINGEN DOOR DE RECHTER - GEVOLG

1º en 2° De rechter die aan de in de conclusie vervatte vorderingen hun juiste juridische  
omschrijving geeft, miskent de bewijskracht van die conclusie niet.  (Artt. 1319 en 1320 
B.W.)

(LA FONDATION SUR AFRICAINE n.v. T. SOCIETE IMMOBILIERE REGIONALE c.v. in vereffening e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0186.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 30 juni 2006 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 twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 5, 13, 15, 17, 18, 774, 812, inzonderheid tweede lid, 1042, 1050, 1054 en 
1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter gehouden is om, mits hij het 
recht van verdediging eerbiedigt, het geschil te beslechten overeenkomstig de rechtsregels 
die erop van toepassing zijn en deze toe te passen, welk rechtsbeginsel met name toepas-
sing vindt in artikel 774 van het Gerechtelijk Wetboek;

- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk afstand van recht niet wordt vermoed;
- de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek; 
- artikel 149 van de Grondwet.
Aangevochten beslissingen
Het arrest stelt eerst vast dat "(de tweede en derde verweerders), in een conclusie na 

deskundigenonderzoek die op 7 augustus 2003 werd ontvangen ter griffie van de recht-
bank, vorderen dat (de eerste en de vierde verweerster), hoofdelijk of in solidum, of de 
ene  bij  ontstentenis  van  de  andere,  worden  veroordeeld  om  de  eerstgenoemden 
242.304,43 euro te betalen, te vermeerderen met 50 euro per dag vanaf 21 maart 2003 tot 
de oplevering van de uit te voeren werkzaamheden", dat "(de vierde verweerster), in een 
conclusie die op 5 april 2004 ter griffie van de rechtbank is ontvangen, vordert dat de 
(eerste verweerster) wordt veroordeeld om haar 37.389,58 euro in hoofdsom te betalen, 
alsook om de openbare weg 'Campagne de la Banse' vrij te maken, de rijweg in zijn vori-
ge staat te herstellen en de door deskundige Petitjean aanbevolen werken uit te voeren", 
dat, "(de eerste verweerster), bij dagvaarding van 22 april 2004, (de eiseres) dagvaardt in 
gedwongen tussenkomst en vrijwaring" en dat "het beroepen vonnis: - de rechtsvordering 
tot gedwongen tussenkomst en vrijwaring van (de eerste verweerster) tegen (de eiseres) 
naar de rol verwijst", dat voorts "de (tweede en derde verweerder), in hoger beroep, - be-
treffende het beroepen vonnis, vorderen dat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik (...) • 
de (eerste verweerster), (de vierde verweerster) en (de eiseres) in solidum veroordeelt om 
hun het totale bedrag van 262.833,70 euro in hoofdsom, naast de interest te betalen • die 
drie partijen veroordeelt om de beveiligingswerken die door deskundige Petitjean waren 
aanbevolen, binnen vier maanden na de betekening (van het arrest) uit te voeren", dat "(de 
vierde verweerster), betreffende (het hoger beroep tegen het vonnis van 24 juni 2004), in 
hoger beroep in hoofdorde (...) en, subsidiair, in de onderstelling dat (de eiseres) aanspra-
kelijk moet worden geacht voor de gedeeltelijke afbrokkeling van de terril, • vordert dat 
(de eiseres) en (de eerste verweerster), hoofdelijk, in solidum of de ene bij ontstentenis 
van de andere, worden veroordeeld tot vergoeding van de door (de vierde verweerster) ge-
leden schade zoals die is vastgesteld door het beroepen vonnis, in zoverre het de (eerste 
verweerster) veroordeelt, enerzijds, tot betaling aan (de vierde verweerster) van 37.389,58 
euro in hoofdsom, te vermeerderen met de interest, anderzijds, tot uitvoering van de door 
de deskundige aanbevolen beveiligingswerken, binnen vier maanden na de betekening 
(van het arrest), op straffe van een dwangsom van 150 euro per dag vertraging aan (de 
vierde verweerster) en, tot slot, tot betaling aan (laatstgenoemde) van haar kosten, zijnde 
38.598,96 euro, • vordert dat de veroordeling wordt uitgebreid naar de verplichting de 
openbare weg in de rue Campagne de la Banse vrij te maken en te herstellen"; vervolgens 
verklaart het arrest de tegen de eiseres ingestelde incidentele beroepen en de tegen haar 
ingestelde  nieuwe vorderingen  ontvankelijk,  wijzigt  het  beroepen  vonnis  van  24  juni 
2004, "ontvangt de oorspronkelijke vorderingen van de verweerders" en veroordeelt bijge-
volg de eiseres, enerzijds, in solidum met de eerste en de vierde verweerster, tot betaling 
aan de tweede en derde verweerder van het bedrag van "41.508,70 euro, vermeerderd met 
de interest tegen de wettelijke rentevoet op 5.891,20 euro vanaf 30 mei 1999 tot algehele 
betaling, met de interest op 35.617,50 euro tegen een rentevoet van 5 pct. vanaf 18 maart 
2003 tot op de datum (van het) arrest en met de interest tegen de wettelijke rentevoet op 
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hetzelfde bedrag van 35.617,50 euro te rekenen van dit arrest tot algehele betaling" en van 
het bedrag van 38.598,96 euro als kosten van het geding, en anderzijds, in solidum met de 
eerste verweerster, tot betaling aan de vierde verweerster van twee derde van de bedragen 
van 37.389,58 euro, van 21.286,42 euro exclusief btw en van 38.598,96 euro, naast de in-
terest tegen de wettelijke rentevoet op twee derde van 37.389,58 euro vanaf 30 mei 1999, 
op grond dat "in hoger beroep, zowel (de tweede en derde verweerder) als (de vierde ver-
weerster) een nieuwe vordering instellen die ertoe strekt (de eiseres) te doen veroordelen 
als medeaansprakelijke voor het schadegeval van 1 april 1999".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Het arrest neemt aan dat de tweede, derde en vierde verweerder voor de eerste rechter 

geen enkele vordering tegen de eiseres hadden ingesteld.
In hun samenvattende appelconclusie hebben de tweede en derde verweerder verklaard 

dat zij "incidenteel beroep" instelden "tegen (...) (de eiseres) in de door haar opgeëiste 
hoedanigheid van eigenaar van de schisten waaruit de terril de la Petite Bacnure was sa-
mengesteld, omdat zij aansprakelijk was voor de gedeeltelijke afbrokkeling van de terril" 
op grond dat "(de tweede en de derde verweerder) voor de eerste rechter vorderden dat de 
(eerste) en (vierde verweerster) hoofdelijk of in solidum zouden worden veroordeeld tot 
betaling van een bedrag van 242.304,43 euro (te vermeerderen met de interest en de kos-
ten) en tot betaling van een bedrag van 50 euro per dag vanaf 21 maart 2003 (...); toen 
kenden zij de aanspraken van (de eiseres) nog niet; (...) (de tweede en derde verweerder) 
vorderen thans dat (de eiseres) hoofdelijk of in solidum met (de eerste en vierde verweer-
ster) wordt veroordeeld; (de eiseres) is eveneens aansprakelijk op dezelfde wijze als (de 
eerste en de vierde verweerster) voor de schade die is veroorzaakt zowel in haar hoedanig-
heid van eigenaar van de schisten als in haar hoedanigheid van buur die gebruik maakt 
van de bodem van de (eerste verweerster)".

De vierde verweerster, die ook incidenteel beroep instelt tegen het beroepen vonnis, 
heeft, wat haar betreft, aangevoerd dat, " indien het hof (van beroep) de zienswijze van 
(de eerste verweerster) zou volgen volgens welke (de eiseres) in haar hoedanigheid van 
eigenaar van de schisten waaruit de terril de la Petite Bacnure is samengesteld, aansprake-
lijk moet worden geacht voor de gedeeltelijke instorting van die terril, (de vierde verweer-
ster) dan haar vordering uitbreidt en bij deze conclusie incidenteel beroep instelt tegen het 
vonnis van 24 juni 2004, en daarbij van het hof (van beroep) vordert dat het de (eiseres) 
en de (eerste verweerster), hoofdelijk, in solidum of de ene bij ontstentenis van de andere, 
veroordeelt tot vergoeding van de door (de vierde verweerster) geleden schade zoals deze 
is vastgesteld door het (beroepen) vonnis".

Indien het arrest aldus moet worden uitgelegd dat het betekent dat de vorderingen van 
de verweerders tegen de eiseres, niet in het kader en om reden van hun incidentele beroe-
pen tegen de eiseres, die trouwens om redenen van openbare orde niet-ontvankelijk waren 
daar de partijen niet tegenover elkaar stonden in eerste aanleg, ontvankelijk en gegrond 
werden verklaard, aangezien het beroepen vonnis was gewijzigd, zodat de eiseres in soli-
dum met de eerste verweerster veroordeeld werd tot volledige of gedeeltelijke vergoeding 
van de schade die werd geleden door de tweede, derde en vierde verweerder, dan miskent 
het de bewijskracht van de samenvattende appelconclusie van de tweede en derde ver-
weerders en van de tweede aanvullende en samenvattende appelconclusie van de vierde 
verweerster waaruit zonder enig mogelijke twijfel valt af te leiden dat die verweerders in 
hun hoedanigheid van appellanten op tussengeschil hun vorderingen tegen de eiseres heb-
ben ingesteld (schending van de artikelen 1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek), 
door er een uitlegging aan te geven die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan.
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(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Eerste middel
(...)
Tweede onderdeel 
De rechter dient aan de vordering die door zijn beoordeling wordt onderwor-

pen, de juiste omschrijving te geven, ongeacht de omschrijving die de partijen 
eraan geven, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt.

Na een uiteenzetting van de "feiten, de voorgeschiedenis van de zaak en het 
voorwerp van de vorderingen", waaruit blijkt dat de tweede, derde en vierde ver-
weerder voor het eerst in hoger beroep vorderingen tegen de eiseres hebben inge-
steld, omschrijft het arrest, zoals wordt verduidelijkt in het antwoord op het eer-
ste onderdeel, die vorderingen als nieuwe vorderingen die in hoger beroep wor-
den ingesteld.

Zodoende miskent het arrest geenszins de bewijskracht van de in het middel 
aangewezen conclusie, maar geeft het een juiste juridische omschrijving aan de 
voornoemde vorderingen.

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

11 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. T'Kint en Verbist.

Nr. 464

1° KAMER - 11 september 2008

1º CASSATIEBEROEP — BURGERLIJKE ZAKEN — PERSONEN DOOR OF 
TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELD — 
EISERS EN VERWEERDERS - VERWEERDERS - CASSATIEBEROEP TEGEN VERSCHILLENDE 
VERWEERDERS - MIDDEL DAT GEEN KRITIEK UITOEFENT OP EEN BESLISSING DIE EEN VORDERING 
TEGEN EEN VAN DE VERWEERDERS NIET GEGROND VERKLAART - UITWERKING

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - BEGRIP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
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ZAKEN - GEBREK VAN DE ZAAK - VOORWAARDE

1º  Het  tegen  een  verweerder  ingestelde  cassatieberoep  is  niet  ontvankelijk  wanneer,  
enerzijds,  het  tot  staving  van  het  cassatieberoep  aangevoerde  middel  geen  kritiek  
uitoefent op de beslissing van het bestreden vonnis die de vordering van de eiser tegen  
die  verweerder  niet  gegrond  verklaart  en  de  eiser  in  de  kosten  van  die  verweerder  
veroordeelt  en  wanneer,  anderzijds,  het  aannemen  van  het  tegen  de  overige 
verweerders  ingestelde  cassatieberoep  geen  enkel  gevolg  zou  hebben  voor  die  
beslissing1.

2º Een zaak is gebrekkig wanneer zij  een abnormaal  kenmerk vertoont waardoor zij  in  
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken2. (Art. 1384, eerste lid B.W.)

3º De rechter kan pas besluiten tot het bestaan van een gebrek van het gedrag van de 
zaak wanneer hij elke andere oorzaak dan het gebrek uitsluit3. (Art. 1384, eerste lid B.W.)

(MAGIC PNEU GLOBE b.v.b.a. T. FUTUR OPTIC b.v.b.a. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0200.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 8 december 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres draagt het volgende middel voor:
Geschonden wettelijke bepaling
- artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis beslist dat de eiseres niet afdoende aantoont dat de val van het 

voorste gedeelte van de lichtreclame van de winkel van de eerste verweerster is veroor-
zaakt door een gebrek van het reclamebord en het verklaart derhalve de op artikel 1384, 
eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek gebaseerde vordering van de eiseres niet gegrond 
om de volgende redenen:

"Het wordt geenszins betwist dat (de eerste verweerster) de bewaarder is, in de zin van 
artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek, van de betrokken lichtreclame.

De bewaarder van een zaak is aansprakelijk als drie voorwaarden vervuld zijn: het ge-
brek van de zaak, schade aan derden en een oorzakelijk verband tussen die twee bestand-
delen. Geen enkele fout is vereist aan de zijde van de bewaarder, daar het schadeverwek-
kende feit het gebrek van de zaak is.

Een zaak is gebrekkig wanneer ze een abnormaal kenmerk vertoont waardoor ze in be-
paalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

Er dient aan te worden herinnerd dat de bewijslast van het aangevoerde abnormale ken-
merk rust op de partij die een beroep doet op de regeling van artikel 1384 van het Burger-

1 Zie Cass., 28 feb. 2005, A.R. C.03.0264.F, A.C. 2005, nr. 122. 
2 Cass., 28 jan. 2005, A.R. C.02.0272.N, A.C. 2005, nr. 55.
3 Cass., 9 feb. 1989, A.R. 8405, A.C. 1988-89, nr. 335.
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lijk Wetboek, in dit geval (de eiseres).
Er wordt evenwel in bepaalde gevallen enige verlichting van de bewijslast aanvaard, 

wanneer de rechtbank het bestaan van het gebrek van de zaak kan afleiden uit het abnor-
male gedrag ervan, op voorwaarde dat hij elke andere mogelijke oorzaak van de schade of 
elke redelijke verklaring ervoor uitsluit (Cass., 9 februari 1989, A.C., 1988-89, nr. 335).

(De eiseres) leidt uit de val van het reclamebord af dat het noodzakelijkerwijs een ge-
brek vertoonde in de zin van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek.

Gelet op de toedracht van de zaak vormt het bestaan van een gebrek echter niet de eni-
ge redelijke verklaring voor de val van het voorste gedeelte van de lichtreclame. In dit ge-
val zijn twee verklaringen voor de val mogelijk: ofwel het gebrek van de zaak, ofwel de 
aanrijding door de vrachtwagen van de vennootschap Flamingo.

In strijd met wat de deskundige, die eenzijdig is aangewezen door (de derde verweer-
ster), (de verzekeraar van Flamingo), vooropstelt, is het, gelet op de materiële gegevens 
van de zaak, zoals deze blijken uit de niet betwiste verklaringen van de partijen en de fo-
to's van de plaats, niet onwaarschijnlijk dat de bestuurder van de vrachtwagen tegen het 
reclamebord is gereden zonder het noodzakelijkerwijs te beseffen: de vrachtwagen met 
oplegger stond stil op een verhoogde parkeerplaats (op dezelfde hoogte als het voetpad), 
een boom voor de vrachtwagen dwong de bestuurder achteruit zijn parkeerplaats te verla-
ten, het voetpad is niet bijzonder breed, zodat het mogelijk was dat de achterkant van de 
vrachtwagen het bord heeft geraakt zonder dat de bestuurder daarom ver is achteruitgere-
den en het is niet bewezen dat de wagen van (de eiseres) stilstond op de plaats als vermeld 
op het eenzijdig verslag van het deskundigenonderzoek.

Indien geen andere redelijke verklaring mogelijk was voor de val van het voorste ge-
deelte van het reclamebord, had men tot het bestaan van een gebrek kunnen besluiten. Het 
feit dat het zonder enige reden viel zou hebben aangetoond dat de zaak een abnormaal ge-
drag vertoonde dat schade kon veroorzaken en dat zij derhalve gebrekkig was.

Indien daarentegen het bord eerst door de vrachtwagen was aangereden en pas achteraf 
is gevallen, is de val geen abnormaal gedrag meer van de zaak maar een perfect normaal 
gedrag, dat door de aanrijding is veroorzaakt. Elk reclamebord, van hetzelfde model als 
het betrokken bord zou in dezelfde omstandigheden hetzelfde gedrag hebben vertoond als 
het hier bedoelde bord.

Gelet op de twee mogelijke verklaringen van de val, staat het aan (de eiseres) aan te to-
nen dat de val is veroorzaakt door een abnormaal kenmerk van de zaak, welk bewijs niet 
wordt geleverd.

Bijgevolg is het nutteloos verder in te gaan op de daaropvolgende overwegingen betref-
fende de oorsprong van een aangevoerd gebrek of betreffende het bestaan van een vreem-
de oorzaak waardoor de bewaarder van een gebrekkige zaak niet  langer aansprakelijk 
was.

Daaruit volgt dat de rechtbank de beslissing van de eerste rechter bevestigt volgens 
welke (de eiseres) niet afdoende aantoont dat de val van het voorste gedeelte van de licht-
reclame noodzakelijkerwijs is veroorzaakt door een gebrek van het reclamebord".

Grieven
Krachtens artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is men aansprakelijk niet 

alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad maar ook voor die wel-
ke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken 
die men onder zijn bewaring heeft.

Drie  voorwaarden zijn  vereist  voor  de aansprakelijkheid van de bewaarder van een 
zaak, namelijk het gebrek van de zaak, schade aan derden en een oorzakelijk verband tus-
sen beide bestanddelen.
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Het bestaan van een fout aan de zijde van de bewaarder van de zaak dient niet te wor-
den bewezen, aangezien de aansprakelijkheid alleen gebaseerd is op het gebrek van de 
zaak.

Een zaak is evenwel gebrekkig wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor 
zij in bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken.

De oorzaak van het gebrek dient evenwel niet te worden opgespoord, daar het bewijs 
van het gebrek dat voortvloeit uit een abnormaal kenmerk op zichzelf reeds volstaat.

Het doet dus niet terzake dat het gebrek is veroorzaakt door een kenmerk van de zaak 
zelf dan wel door een oorzaak buiten de zaak, aangezien het gebrek heel goed zijn oor-
sprong kan vinden in het gedrag van de bewaarder van de zaak of in een andere uitwendi-
ge oorzaak, zoals het gedrag van een derde.

De schade van de eiseres is in dit geval enkel veroorzaakt door het feit dat een reclame-
bord is gevallen op haar in de straat geparkeerd voertuig.

Aangezien een normaal reclamebord niet geacht wordt op geparkeerde voertuigen te 
vallen, vertoonde het bord dat de eerste verweerster onder haar bewaring had, derhalve 
een abnormaal kenmerk waarvoor laatstgenoemde derhalve aansprakelijk werd op grond 
van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en waardoor elke opsporing van 
de oorzaak van het abnormale kenmerk overbodig werd, althans binnen het kader van haar 
aansprakelijkheid voor het gebrek van de zaak.

Na de val van het bord en het bestaan van de daaruit voortvloeiende schade te hebben 
vastgesteld ("op 5 april 2000 valt het voorste gedeelte van het reclamebord van de winkel 
(van de eerste verweerster) op een geparkeerd voertuig dat aan (de eiseres) toebehoort"), 
verwerpt het bestreden vonnis evenwel de op artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek gegronde vordering van de eiseres op grond dat laatstgenoemde de oorsprong of 
de oorzaak van het gebrek van de zaak niet aantoont ("Gelet op de toedracht van de zaak 
echter vormt het bestaan van een gebrek niet de enige redelijke verklaring voor de val van 
het voorste gedeelte van de lichtreclame. In dit geval zijn twee verklaringen voor de val 
mogelijk: ofwel het gebrek van de zaak, ofwel de aanrijding door de vrachtwagen van de 
vennootschap Flamingo"). Het is van oordeel dat het gebrek ofwel zijn oorsprong moet 
vinden in het gedrag van de bewaarder van de zaak, ofwel een kenmerk van de zaak zelf 
moet zijn, wat de daad van een derde uitsluit. Hierdoor voegt het niet alleen een voor-
waarde toe aan artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, maar miskent het bo-
vendien het wettelijk begrip "zaken die men onder zijn bewaring heeft".

Het bestreden vonnis dat naast het bewijs van het abnormale kenmerk van de zaak - dat 
is de val ervan op een geparkeerd voertuig - ook het bewijs vereist van de oorsprong of de 
oorzaak van het gebrek van de zaak - namelijk de omstandigheid die het bord heeft doen 
vallen - voegt aldus een voorwaarde toe aan het enig vereiste bewijs van het schadever-
oorzakende feit, namelijk het abnormale kenmerk van een zaak en schendt derhalve arti-
kel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

Het bestreden vonnis dat oordeelt dat het gebrek dat de aansprakelijkheid doet ontstaan 
zijn oorsprong moet vinden ofwel in het gedrag van de bewaarder van de zaak ofwel een 
kenmerk van de zaak zelf moet zijn, wat het gedrag van een derde uitsluit, miskent boven-
dien het wettelijk begrip "zaken die men onder zijn bewaring heeft" en schendt derhalve 
artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de derde verweerster:
Over  de  door  de  derde  verweerster  tegen  het  cassatieberoep  aangevoerde 

grond van niet-ontvankelijkheid in zoverre dit cassatieberoep tegen haar gericht 
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is: de grond van niet-ontvankelijkheid heeft geen belang:
Het enige middel dat tot staving van het cassatieberoep van de eiseres wordt 

aangevoerd, oefent geen kritiek uit op de beslissing van het bestreden vonnis dat, 
met bevestiging van het beroepen vonnis of op grond van een eigen beslissing, 
de vordering van de eiseres tegen de derde verweerster niet gegrond verklaart en 
de eiseres in de kosten ervan veroordeelt.

Indien het tegen de overige verweersters ingestelde cassatieberoep zou worden 
aangenomen, zou dit geen enkel gevolg hebben voor die beslissing.

De grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen.
De betekening van het cassatieberoep aan de eerste verweerster geldt evenwel 

als oproeping tot bindendverklaring van het arrest.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de overige verweersters:
Het middel
Een zaak is gebrekkig in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk 

Wetboek wanneer zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij in bepaalde 
omstandigheden schade kan veroorzaken.

Om die bepaling toe te passen kan de rechter pas besluiten tot het bestaan van 
een gebrek van het gedrag van de zaak wanneer hij elke andere oorzaak dan het 
gebrek uitsluit.

Het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat het voorste gedeelte van de lichtre-
clame van de winkel van de eerste verweerster gevallen is op een geparkeerd 
voertuig dat aan de eiseres toebehoort, en oordeelt vervolgens dat:

1. gelet op de toedracht van de zaak, het bestaan van een gebrek niet de enige 
redelijke verklaring vormt voor de val, daar twee verklaringen mogelijk zijn, of-
wel het gebrek van de zaak, ofwel de aanrijding door de vrachtwagen van een 
derde;

2. Indien geen andere redelijke verklaring zoals de aanrijding met de vracht-
wagen mogelijk was voor de val van het gedeelte van het reclamebord, men tot 
het bestaan van een gebrek had kunnen besluiten, aangezien het feit dat het zon-
der enige reden valt zou hebben aangetoond dat de zaak een abnormaal gedrag 
vertoonde dat schade kon veroorzaken, en dat zij derhalve gebrekkig was;

3. indien daarentegen het bord eerst door de vrachtwagen van een derde aange-
reden was en pas achteraf is gevallen, is de val geen abnormaal gedrag meer van 
de zaak "maar een perfect normaal gedrag, dat door de aanrijding is veroorzaakt 
(daar) elk reclamebord, van hetzelfde model als het betrokken bord en in dezelf-
de omstandigheden hetzelfde gedrag zou hebben vertoond".

Aldus verantwoordt het bestreden vonnis naar recht zijn beslissing dat het niet 
bewezen is dat het litigieuze bord een gebrek vertoonde toen een gedeelte ervan 
op een voertuig van de eiseres viel.

Het middel kan niet worden aangenomen.
De verwerping van het cassatieberoep ontneemt elk belang aan de vordering 

tot bindendverklaring van het arrest.
Dictum
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Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep en de vordering tot bindendverklaring van het ar-

rest;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Werquin, advocaat-generaal –  Advoca-
ten: mrs. Lefèbvre en Kirkpatrick.

Nr. 465

1° KAMER - 11 september 2008

CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ONDUIDELIJK MIDDEL - 
FEITEN DIE DOOR DE PARTIJEN IN HET BIJZONDER WORDEN AANGEVOERD - VERPLICHTING VOOR DE 
RECHTER - ONTVANKELIJKHEID

Het middel dat de rechter verwijt dat hij nagelaten heeft ambtshalve de rechtsmiddelen op  
te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten die door de partijen in het  
bijzonder worden aangevoerd, en niet preciseert waarom die feiten, waaraan de partijen 
slechts  één  enkele  kwalificatie  hadden  gegeven,  anders  zouden  moeten  worden  
omschreven, is onduidelijk en bijgevolg niet ontvankelijk1.

(M. T. ENTREPRISES HERMAN PALMANS b.v.b.a. In vereffening)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0441.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 21 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Luik.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan.
(...)
Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1147 en 1184 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 5, 774 en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen rechtsbeginsel krachtens hetwelk de rechter gehouden is om, mits hij het 

recht van verdediging eerbiedigt, de rechtsnorm te bepalen die van toepassing is op de bij 
hem ingestelde rechtsvordering.

Aangevochten beslissingen

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 465. 
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Het arrest beschikt afwijzend op de vordering van de eiseres tot vergoeding van de 
schade die bestaat in het verlies van tijd en energie, besteed aan het zoeken naar nieuwe 
projectontwikkelaars, welke schade zij als "morele schade" aanmerkte.

Die beslissing is gegrond op alle redenen van het arrest die geacht worden hier integraal 
te zijn weergegeven en inzonderheid op de onderstaande redenen:

"Wat de morele schade betreft, zijnde 500.000 frank of 12.394,68 euro, die [de eiseres] 
vordert, bestaat er geen grond om haar [die] toe te kennen, aangezien zij niet voldoet aan 
de voorwaarden om ze te verkrijgen. De vergoeding van morele schade strekt er immers 
toe een pijn, een verdriet of enige andere moreel nadeel, alsook de aantasting van de ach-
ting te lenigen. Zulks is hier niet het geval".

Grieven
De  rechter  dient  het  geschil  te  beslechten  overeenkomstig  de  daarop  toepasselijke 

rechtsregel en hij heeft, mits hij het recht van verdediging eerbiedigt, de plicht ambtshalve 
de rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten, die door 
de partijen in het bijzonder worden aangevoerd.

De omstandigheid dat verlies van tijd en energie niet valt onder het begrip morele scha-
de heeft niet tot gevolg dat een dergelijk verlies geen schade is die voorkomt uit de ont-
binding van de overeenkomst en krachtens de artikelen 1147 en 1184 van het Burgerlijk 
Wetboek vergoedbaar is.

Het arrest, dat om de in de aanhef van het middel weergegeven redenen, de vergoeding 
van die schade afwijst omdat het niet om een "morele schade" ging, is niet naar recht ver-
antwoord (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Het middel berust op de overweging dat de rechter verplicht is ambtshalve de 

rechtsmiddelen op te werpen waarvan de toepassing geboden is door de feiten, 
die door de partijen in het bijzonder worden aangevoerd, en het verwijt aan het 
arrest  de vergoeding voor het  verlies van tijd en energie dat  door de eiseres 
wordt aangevoerd, af te wijzen louter op grond dat het niet om morele schade 
gaat.

Het  preciseert  echter  niet  waarom de  aangevoerde  schade  een  vergoedbare 
schade zou zijn.

Het middel, dat onduidelijk is, is niet ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

11 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Draps en T'Kint.
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Nr. 466

1° KAMER - 11 september 2008

1º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - NIEUWE WET - OPHEFFING VAN DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN - 
TOEPASSING VAN DE NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALING - EINDVONNIS - BEGRIP

2º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WERKING IN DE TIJD - ECHTSCHEIDING OP GROND VAN BEPAALDE 
FEITEN - NIEUWE WET - OPHEFFING VAN DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN - TOEPASSING VAN DE 
NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALING - EINDVONNIS - BEGRIP

3º ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED — 
ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE — ECHTSCHEIDING OP GROND VAN 
BEPAALDE FEITEN - NIEUWE WET - OPHEFFING VAN DE ECHTSCHEIDINGSGRONDEN - 
TOEPASSING VAN DE NIEUWE WET - OVERGANGSBEPALING - VONNIS DAT DE ECHTSCHEIDING 
UITSPREEKT OP GROND VAN BEPAALDE FEITEN - HOGER BEROEP - UITWERKING

1º en 2° De artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk  Wetboek, die de opsomming 
bevatten van de bij de wet van 27 april 2007 opgeheven echtscheidingsgronden, blijven  
van toepassing op de procedures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn  
ingeleid  voor  de  inwerkingtreding  van  deze  wet  en  waarvoor  geen  eindvonnis  is  
uitgesproken;  de  wet  verstaat  onder  eindvonnis  de  rechterlijke  beslissing  die  
onherroepelijk uitspraak doet over de vordering tot echtscheiding of scheiding van tafel  
en bed. (Art. 42, §2, tweede lid Wet 27 april 2007)

3º De vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk Wetboek, die de opsomming 
bevatten  van de echtscheidingsgronden,  blijven  van toepassing  op het  hoger  beroep 
tegen een vonnis dat de echtscheiding van de partijen uitspreekt op grond van één van 
die bepalingen. (Art. 42, §2, tweede lid Wet 27 april 2007)

(A. T. V.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.08.0088.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 26 december 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Martine Regout heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Thierry Werquin heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert een middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 2, 4,1°, 42, §2, eerste lid, en 44 van de wet van 27 april 2007 betreffende 

de hervorming van de echtscheiding;
- de artikelen 2 en 231 van het Burgerlijk Wetboek, laatstgenoemd artikel voor de op-

heffing ervan door de voormelde wet van 27 april 2007;
- artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
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Het arrest bevestigt het beroepen vonnis, in zoverre het bij de uitspraak over de tegen-
vordering van de verweerder de echtscheiding tussen de partijen in het nadeel van de eise-
res uitspreekt op grond van het vroegere artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek. Het be-
slist aldus op alle gronden die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn en, in het 
bijzonder, onder de titel "A-toepasselijke wet", op de volgende gronden:

"Standpunten van de partijen
Artikel 42, §2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 luidt als volgt: 'De vroegere arti-

kelen 229, 231 en 232 (van het Burgerlijk Wetboek) blijven van toepassing op de proce-
dures van echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid voor de inwerking-
treding van deze wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken'.

(De eiseres) die aan de term 'vonnis' een strikte betekenis geeft, betoogt dat die over-
gangsbepaling enkel geldt voor de zaken waarin geen eindvonnis is uitgesproken en niet 
voor die waarin geen eindarrest is uitgesproken, en dat het vroegere recht dus enkel van 
toepassing blijft op de zaken die aanhangig zijn in eerste aanleg, met uitsluiting van die 
welke aanhangig zijn bij een hof van beroep, waar de nieuwe wet dus onmiddellijk van 
toepassing is (zie in die zin het artikel van professor J.-P. MASSON, 'La loi du 27 avril 2007 
réformant le divorce', J.T., 2007, p. 537 e.v.).

Subsidiair, en ofschoon dat geval niet op haar betrekking heeft, geeft zij toe dat een uit-
zondering op de onmiddellijke toepassing van de nieuwe wet in hoger beroep mogelijk 
zou kunnen zijn voor de zaken die in beraad genomen zijn op het ogenblik van de inwer-
kingtreding van de wet (zie in die zin, J.-CH. BROUWERS, 'La réforme du divorce - Le nou-
vel article 301 du Code civil et le droit transitoire', Div. Act., juli-september 2007).

Volgens die zienswijze vraagt (de eiseres) aan het hof van beroep het onherstelbaar ka-
rakter van de ontwrichting van het huwelijk van de partijen vast te stellen en de echtschei-
ding uit te spreken op grond van het nieuwe artikel 229, §3, van het Burgerlijk Wetboek.

(De verweerder) deelt die zienswijze niet en is van oordeel dat de term 'vonnis', die in 
een ruime betekenis moet worden opgevat, zowel doelt op een vonnis in eerste aanleg als 
op een arrest in hoger beroep.

Hij betoogt bijgevolg dat de vroegere echtscheidingsgronden van toepassing blijven op 
de zaken die op 1 september 2007 nog niet waren berecht en waarvoor geen eindvonnis of 
eindarrest is uitgesproken, wat hier het geval is.

De beslissing van het hof [van beroep]
Bij lezing van artikel 42 van de nieuwe wet rijst wel degelijk de vraag wat de wetgever 

bedoeld heeft met het woord 'eindvonnis'.
Twee oplossingen zijn mogelijk:
- ofwel moet het woord 'vonnis' in zijn strikte betekenis worden opgevat, namelijk als 

een beslissing die door een rechtscollege in eerste aanleg is uitgesproken.
- ofwel in de algemene betekenis: een rechterlijke beslissing die ofwel in eerste aanleg 

ofwel in hoger beroep is uitgesproken.
Het is van belang erop te wijzen dat het probleem van het overgangsrecht niet uitvoerig 

besproken werd bij de parlementaire voorbereiding van de wet, zodat het zeer moeilijk is 
de precieze bedoeling van de wetgever in verband met dit aspect van de hervorming te 
achterhalen.

Meer bepaald valt niets te leren uit de verantwoording van het amendement Mahoux 
(Amendement nr. 69, Gedr. St., Senaaat, zitt. 2006-2007, nr. 3-2068/3) en dit om de vol-
gende redenen:

1. Zij is onverenigbaar met de goedgekeurde tekst. De verantwoording van het amende-
ment doelde immers enkel op de zaken die nog in beraad zijn op het ogenblik van de in-



1926 HOF VAN CASSATIE 11.9.08 - Nr. 466 

werkingtreding van de wet, terwijl de goedgekeurde tekst niet beperkt is tot alleen de za-
ken die reeds in beraad genomen waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van de 
wet maar de vroegere gronden behoudt voor de 'procedures van echtscheiding en schei-
ding van tafel en bed die zijn ingeleid voor de inwerkingtreding van deze wet en waarvoor 
geen eindvonnis is uitgesproken';

2. Die verantwoording werd niet meer in aanmerking genomen toen het ontwerp aan de 
commissie voor de Justitie van de Kamer werd voorgelegd na verwijzing door de Senaat. 
De minister van Justitie heeft daarentegen zijn uiteenzetting beëindigd met de opmerking 
dat de Senaat 'een belangrijk amendement betreffende de overgangsbepalingen' had goed-
gekeurd 'teneinde het lot te regelen van de op het ogenblik van de inwerkingtreding van 
de wet "hangende zaken"'. Op geen enkel ogenblik heeft hij het gehad over 'in beraad ge-
nomen zaken'. Bovendien heeft de medewerker van de minister over de vragen van ver-
schillende parlementsleden een verklaring afgelegd waaruit niet bleek dat men de toepas-
sing van de vroegere wet zeker wilde beperken tot alleen de zaken die in beraad genomen 
waren op het ogenblik van de inwerkingtreding van de wet. Hij preciseerde immers dat 
'het amendement van de Senaat op de onderzochte overgangsbepaling enkel tot doel heeft 
te voorkomen dat het debat zou moeten worden overgedaan in de aanleg waarin de partij-
en zich bevinden en dat 'men een toevloed van aanvragen tot heropening van het debat of 
tot verdaging van de zaak heeft willen vermijden op het ogenblik van de inwerkingtreding 
van de onderzochte wet (...); daarom werd beslist de vroegere wet toe te passen tot de uit-
spraak van het vonnis, indien het debat nog aan de gang is' (de medewerker van de minis-
ter maakt vervolgens een onderscheid tussen de hogere beroepen die voor en na 1 septem-
ber 2007 worden ingesteld wanneer hij zegt: 'indien, ingeval van appelprocedure, het ap-
pelverzoekschrift voor 1 september 2007 wordt ingediend, zal het hof van beroep daaren-
tegen uitspraak moeten doen op grond van de vroegere wet, terwijl het hof, indien het ap-
pelverzoekschrift na 1 september 2007 wordt ingediend, de nieuwe wet zal moeten toe-
passen').

De laatste verklaringen van de medewerker van de minister van Justitie waarin een on-
derscheid wordt gemaakt tussen de hogere beroepen die voor 1 september 2007 of na die 
datum worden ingesteld, mogen door het hof [van beroep] niet in aanmerking worden ge-
nomen wanneer het poogt de toepasselijke wet te bepalen, aangezien die verklaringen op 
geen enkele tekst berusten.

Er valt evenmin iets te leren uit het feit dat het door mevrouw de T'Serclaes ingediende 
amendement (amendement nr. 71, ibidem, p. 2) is afgewezen terwijl het door de heer Ma-
houx ingediende amendement (nr. 69) is goedgekeurd, aangezien er daarover geen werke-
lijk debat is gevoerd en het amendement van mevrouw de T'Serclaes evengoed kan zijn 
afgewezen omdat het bijna identieke amendement van de heer Mahoux reeds was goedge-
keurd.

Aangezien het hof [van beroep] in de parlementaire voorbereiding van de wet geen pre-
cieze aanwijzing kan vinden aangaande de wet die moet worden toegepast op de in hoger 
beroep aanhangige zaken, meent het zich aan de goedgekeurde tekst te moeten houden en 
aan de term 'vonnis' de ruimst mogelijke draagwijdte toe te kennen.

Dat standpunt biedt bovendien het voordeel dat het coherent en logisch is en de recht-
zoekenden continuïteit verzekert bij het voeren van hun echtscheidingsprocedure.

Op oordeelkundige wijze onderstreept (de verweerder) de absurditeit van de gevolgen 
van de tegenovergestelde interpretatie waarbij toestanden zouden ontstaan waarin de rech-
ter in eerste aanleg verschillende maanden, ja zelfs verschillende jaren de vroegere wet 
zou moeten toepassen (vonnis alvorens recht te doen, getuigenverhoren, etc.) en waarin 
het hof [van beroep] waarbij de zaak achteraf aanhangig wordt gemaakt, niet meer in het 
minst acht zou dienen te slaan op de tot dan toe gevolgde procedure maar enkel de nieuwe 
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wet zou moeten toepassen".
Grieven
Artikel 4, 1°, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtschei-

ding heft het vroegere artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek op. Dat artikel had betrek-
king op de vordering tot echtscheiding op grond van gewelddaden, mishandelingen of 
grove beledigingen, door de andere echtgenoot gepleegd. Het vroegere artikel 229 van 
hetzelfde wetboek naar luid waarvan iedere echtgenoot de echtscheiding kon vorderen op 
grond van overspel van de andere echtgenoot, is vervangen door artikel 2 van genoemde 
wet. Krachtens die bepaling is de enige grond tot echtscheiding voortaan de vaststelling 
dat het huwelijk onherstelbaar is ontwricht. Naar luid van artikel 44 treedt de wet van 27 
april 2007 in werking op 1 september 2007.

In de regel is een nieuwe wet onmiddellijk van toepassing niet alleen op de toestanden 
die ontstaan vanaf de inwerkingtreding ervan, maar ook op de toekomstige gevolgen van 
de toestanden die onder de gelding van de vroegere wet zijn ontstaan en die zich voordoen 
of blijven voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die toepassing geen 
afbreuk doet aan reeds onherroepelijk vastgestelde rechten.

Van dit, bij artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven beginsel dat de nieu-
we wet onmiddellijk van toepassing is, kan enkel worden afgeweken krachtens een uit-
drukkelijke overgangsbepaling. Eén van de overgangsbepalingen, namelijk artikel 42, §2, 
eerste lid, van voornoemde wet van 27 april 2007 bepaalt dat "de vroegere artikelen 229, 
231 en 232 van het (Burgerlijk Wetboek) van toepassing blijven op de procedures van 
echtscheiding of scheiding van tafel en bed die zijn ingeleid voor de inwerkingtreding van 
deze wet en waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken".

Daaruit kan worden afgeleid dat de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming 
van de echtscheiding van toepassing is op de zaken die op 1 september 2007, dag van de 
inwerkingtreding van die wet, aanhangig waren bij de appelrechter, aangezien volgens de 
voorafgaande overgangsbepaling de vroegere echtscheidingsgronden enkel blijven gelden 
voor de procedures "waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken".

Te dezen is  een eindvonnis  uitgesproken door  de tweede burgerlijke kamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi op 10 april 2007. Dit vonnis dat de tegenvorde-
ring van de verweerder toewijst en de echtscheiding tussen de partijen in het nadeel van 
de eiseres uitspreekt op grond van het vroegere artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, is 
een eindbeslissing in de zin van artikel 19, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, aan-
gezien hiermee de rechtsmacht van de rechtbank over dat geschilpunt is uitgeput.

Derhalve was alleen de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echt-
scheiding van toepassing voor het hof van beroep, zodat de echtscheiding van de partijen 
enkel kon worden uitgesproken op grond van de vaststelling dat hun huwelijk onherstel-
baar ontwricht was.

Het arrest, dat de echtscheiding in het nadeel van de eiseres uitspreekt op grond van het 
vroegere artikel 231 van het Burgerlijk Wetboek, dit is een bepaling die was opgeheven 
op de dag waarop het gewezen werd, en die geen enkele overgangsbepaling laat bestaan, 
is derhalve niet naar recht verantwoord (schending van alle, in het middel aangegeven be-
palingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
In de regel is een nieuwe wet overeenkomstig artikel 2 van het Burgerlijk Wet-

boek onmiddellijk van toepassing, niet alleen op de toestanden die ontstaan van-
af de inwerkingtreding ervan, maar ook op de toekomstige gevolgen van de toe-
standen die onder de gelding van de vroegere wet zijn ontstaan en die zich voor-
doen of blijven voortduren onder de gelding van de nieuwe wet, voor zover die 
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toepassing geen afbreuk doet aan onherroepelijk vastgestelde rechten.
Krachtens die regel is een wet die een echtscheidingsgrond opheft, bij ontsten-

tenis  van een uitdrukkelijke uitzonderingsbepaling, vanaf  de inwerkingtreding 
ervan van toepassing op elke vordering tot echtscheiding die aanhangig is bij de 
hoven en rechtbanken.

Artikel 42, §2, eerste lid, van de wet van 27 april 2007 betreffende de hervor-
ming van de echtscheiding die de in de artikelen 229, 231 en 232 van het Burger-
lijk Wetboek bepaalde echtscheidingsgronden opheft, bepaalt dat die vroegere 
artikelen van toepassing blijven op de procedures van echtscheiding of scheiding 
van tafel  en bed die zijn  ingeleid voor de inwerkingtreding van deze wet en 
waarvoor geen eindvonnis is uitgesproken.

Deze overgangsbepaling waaruit  het  voornemen van de wetgever blijkt  om 
voor de lopende procedures af te wijken van het beginsel van de onmiddellijke 
toepassing van de wet van 27 april 2007, verstaat onder eindvonnis de rechterlij-
ke beslissing die onherroepelijk uitspraak doet over de vordering tot echtschei-
ding of scheiding van tafel en bed.

Daaruit volgt dat de vroegere artikelen 229, 231 en 232 van het Burgerlijk 
Wetboek van toepassing blijven op het hoger beroep tegen een vonnis dat de 
echtscheiding van de partijen uitspreekt op grond van één van die bepalingen.

Het middel dat van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht.
De kosten
De verweerder vraagt dat de in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek be-

doelde rechtsplegingsvergoeding zou worden begrepen in de kosten waarin de in 
het ongelijk gestelde eiseres zal worden veroordeeld.

Het Hof dat naar luid van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet niet in de 
beoordeling van de zaken zelf treedt, doet uitspraak over de vorderingen tot cas-
satie van de in laatste aanleg gewezen beslissingen die aan het Hof zijn voorge-
legd wegens overtreding van de wet of wegens schending van de substantiële of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen. 

Artikel 1111 van het Gerechtelijk Wetboek regelt de kosten van de vorderin-
gen tot cassatie op volledige en autonome wijze met inachtneming van de be-
perkte bevoegdheid van het Hof en het bijzonder voorwerp van die vordering, 
die onderscheiden is van de vordering waarover de bestreden beslissing uitspraak 
doet.

Die eigen kenmerken van het cassatieberoep sluiten uit dat de in artikel 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding in die kosten 
zou worden begrepen, daar ze verband houdt met de aard en de grootte van het 
door de partijen aan de feitenrechter voorgelegde geschil, en de raming ervan af-
hangt van criteria welke verband houden met de zaak zelf, zodat het Hof zou ge-
noopt worden tot een onderzoek waarvoor het niet bevoegd is.

De vordering is niet gegrond.
Dictum
Het Hof
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Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten; zegt dat er geen redenen zijn om de in arti-

kel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde rechtsplegingsvergoeding op te 
nemen in die kosten.

11 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Storck, voorzitter –  Verslaggever:  
mevr. Regout – Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advoca-
ten: mrs. Draps en Kirkpatrick.

Nr. 467

1° KAMER - 11 september 2008

WRAKING - STRAFZAKEN - ARREST DAT EEN WRAKINGSVERZOEK AFWIJST - CASSATIEBEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - OPDRACHT VAN HET HOF

Op het cassatieberoep van de beklaagde tegen een arrest dat afwijzend beschikt op zijn  
verzoek tot wraking van de magistraten van een kamer van een correctionele rechtbank  
die moet kennisnemen van de tegen hem ingestelde strafvordering, onderzoekt het Hof  
ambtshalve de wettigheid van de bestreden beslissing. (Impliciet) 

(A.R. C.08.0344.F)

Met de notitie overeenstemmend arrest.

11 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Storck, voorzitter – 
Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal – Advocaat: mr. V. Lau-
rent, Brussel.

Nr. 468

1° KAMER - 12 september 2008

1º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALGEMEEN - GEMEENSCHAPSSTELSEL - 
ONTBINDING - GEVOLG

2º HUWELIJKSVERMOGENSSTELSELS — ALGEMEEN - GEMEENSCHAPSSTELSEL - 
VERDELING NA ONTBINDING - GEMEENSCHAPPELIJKE GOEDEREN - WAARDEBEPALING - TIJDSTIP

1º  Na  de  ontbinding  van  een  huwelijksvermogensstelsel  met  een  gemeenschap  van 
goederen ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een onverdeeldheid, die in de regel  
beheerst wordt door het gemene recht1. (Art. 1427 B.W.)

2º  Bij  de  verdeling  na  ontbinding  van  een  huwelijksvermogensstelsel  met  een 
gemeenschap  van  goederen  moet  de  waarde  van  de  goederen,  die  aanvankelijk  
behoorden  tot  het  gemeenschappelijk  vermogen  van  de  echtgenoten  en  die  op  het 
ogenblik  van de  verdeling,  ingevolge  de ontbinding  van dit  stelsel  afhangen van de 
tussen  hen  ontstane  post-communataire  onverdeeldheid,  bepaald  worden  op  het  
ogenblik van de verdeling. (Artt. 577, §§2 en 8, en 890 B.W.)

1 Cass., 4 mei 2001, A.R. C.97.0430.N, A.C. 2001, nr. 254.
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(L. T. D.)

ARREST

(A.R. C.07.0394.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 april 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Gent.
Meester Ali Heerman, advocaat te Oudenaarde, heeft een brief aan het Hof ge-

stuurd die ter griffie werd ontvangen op 21 augustus 2008.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Christian Vandewal heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Tweede onderdeel
4. Krachtens artikel 1427 van het Burgerlijk Wetboek, wordt het wettelijk stel-

sel ontbonden door het overlijden van een der echtgenoten, de echtscheiding of 
de scheiding van tafel en bed, de gerechtelijke scheiding van goederen of nog de 
overgang naar een ander huwelijksvermogensstelsel.

Na de ontbinding van een huwelijksvermogensstelsel met een gemeenschap 
van goederen, ontstaat tussen de gewezen echtgenoten een onverdeeldheid, die in 
de regel beheerst wordt door het gemene recht.

5. Krachtens artikel 577, §2 en §8, van het Burgerlijk Wetboek, worden de on-
verdeelde aandelen vermoed gelijk te zijn en is de verdeling van de gemeen-
schappelijke zaak onderworpen aan de regels, die bepaald zijn in de titel Erfenis-
sen van dit wetboek.

Krachtens artikel 890 van het Burgerlijk Wetboek, worden, om te beoordelen 
of er benadeling is geweest, de onverdeelde goederen geschat op hun waarde ten 
tijde van de verdeling.

6. Hieruit volgt dat, bij de verdeling, de waarde van de goederen, die aanvan-
kelijk behoorden tot het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten en op 
het ogenblik van de verdeling, ingevolge de ontbinding van het stelsel, afhangen 
van de tussen hen ontstane post-communautaire onverdeeldheid, moet worden 
bepaald op het ogenblik van de verdeling.

7. De appelrechters oordelen dat de waarde van de door de eiser van zijn ou-
ders aangekochte aandelen Fermotex, alsmede de waarde van de vier aandelen 
die door hem op 9 september 1981 werden verworven, deel uitmaakt van het ge-
meenschappelijk vermogen van de partijen en dat de boedelnotaris de waarde 
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van die aandelen dient te bepalen op datum van de ontbinding van het huwelijk 
van de partijen.

Door te oordelen dat bedoelde aandelen, in het kader van de verdeling, dienen 
te worden gewaardeerd op datum van de ontbinding van het huwelijk, schenden 
de appelrechters het artikel 890 van het Burgerlijk Wetboek.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Overige grieven
8. De overige grieven kunnen niet tot ruimere cassatie leiden. 
Dictum
Het Hof,
eenparig beslissend,
Slaat geen acht op de brief van meester Ali Heerman van 21 augustus 2008.
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het beslist dat de notaris zijn staat 

van vereffening in die zin dient aan te passen dat de waarde van de aandelen Fer-
motex aangekocht door de eiser van zijn ouders, alsmede de waarde van de vier 
aandelen door de eiser verworven op 9 september 1981, dient te worden bepaald 
op datum van de ontbinding van het huwelijk van de partijen en uitspraak doet 
over de kosten.

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.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feiten-

rechter over. 
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

12 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Waûters, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandewal, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. Simont en van Eeckhoutte.

Nr. 469

1° KAMER - 12 september 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — ALLERLEI - 
BEDRIJFSLOKALEN - BEZICHTIGING - REGELMATIGHEID - AMBTENAAR - AANSTELLINGSBEWIJS

Niet  onregelmatig  is  de  bezichtiging  van  de  bedrijfslokalen  door  ambtenaren  van  de 
administratie der directe belastingen, die niet voorzien zijn van hun aanstellingsbewijs,  
wanneer de belastingplichtige uitdrukkelijk met de plaatsbezichtiging instemt; wanneer de  
belastingplichtige toegang heeft verleend tot de beroepslokalen zonder de voorlegging  
van het aanstellingsbewijs te eisen, en aldus met de plaatsbezichtiging instemt, kan de  
omstandigheid dat de ambtenaren hun aanstellingsbewijs niet uit eigen beweging hebben  
voorgelegd, niet voor gevolg hebben dat de plaatsbezichtiging onregelmatig is1. (Art. 319 
W.I.B. (1992))

1 Zie Cass., 17 feb. 2005, A.R. F.O4.OO1O.F, www.cass.be.
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(K. T. ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN e.a.)

ARREST

(A.R. F.07.0013.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 27 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 319 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 

zijn de natuurlijke personen gehouden aan de ambtenaren van de administratie 
der directe belastingen, voorzien van hun aanstellingsbewijs en belast met het 
verrichten van een controle of een onderzoek betreffende de toepassing van de 
personenbelasting, tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend, 
vrije toegang te verlenen tot hun beroepslokalen, ten einde aan die ambtenaren 
de mogelijkheid te verschaffen onder meer om de aard en de belangrijkheid van 
bedoelde werkzaamheden vast te stellen.

2. Wanneer ambtenaren van de administratie der directe belastingen niet voor-
zien zijn van hun aanstellingsbewijs, is de plaatsbezichtiging niet onregelmatig 
indien de belastingplichtige uitdrukkelijk met de bezichtiging van de lokalen in-
stemt.

3. Wanneer de natuurlijke of rechtspersoon aan de ambtenaren van de admini-
stratie der directe belastingen die met een controleopdracht zijn belast toegang 
heeft verleend tot de beroepslokalen zonder de voorlegging van het aanstellings-
bewijs te eisen, en aldus met de plaatsbezichtiging instemt, kan de omstandig-
heid dat die ambtenaren hun aanstellingsbewijs niet uit eigen beweging hebben 
voorgelegd, niet voor gevolg hebben dat de plaatsbezichtiging onregelmatig is.

4. Het onderdeel gaat ervan uit dat uit de ratio legis van artikel 319 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) volgt dat de betrokken ambtenaren 
zich steeds via hun aanstellingsbewijs spontaan moeten legitimeren ook in de ge-
vallen waarin de belastingplichtige toegang verleent tot de beroepslokalen zon-
der de voorlegging van het aanstellingsbewijs te eisen.

Het onderdeel faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
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Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

12 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. L. Naudts, Hasselt en Claeys Boúúaert.

Nr. 470

1° KAMER - 12 september 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET 
— ONROERENDE VOORHEFFING - VRIJSTELLING - NATIONALE DOMEINGOEDEREN - 
VRIJSTELLINGSVOORWAARDEN

De vrijstelling van onroerende voorheffing waarin artikel 253, 3°, W.I.B. (1992) voorziet voor  
het  kadastraal  inkomen  van nationale  domeingoederen,  is  van  de drie  in  dat  artikel  
gestelde  voorwaarden  samen  afhankelijk;  deze  vrijstelling  geldt  alleen  indien  het 
onroerend goed, dat een kadastraal perceel uitmaakt, in zijn geheel beantwoordt aan de  
wettelijke  vrijstellingsvoorwaarden,  zodat  elk  onderscheid  tussen  de  verschillende 
gedeelten van het vrijgestelde goed uitgesloten is1. (Art. 253, 3° W.I.B. (1992))

(VLAAMS GEWEST T. GEMEENTE RANST)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. De feiten en procedurevoorgaanden.
De gemeente Ranst baat een sporthal uit voor het publiek. De uitbating van de cafetaria 

van  de  sporthal  gebeurt  door  de  BVBA  Berkvens  op  grond  van  een 
concessieovereenkomst. De uitbater betaalt de gemeente een maandelijkse vergoeding van 
66.000 BEF

De belastingadministratie heeft  op grond van artikel 253, 3° WIB 92 het kadastraal 
inkomen  van  de  sporthal  (317.700  BEF)  vrijgesteld  van  onroerende  voorheffing.  De 
cafetaria  werd  voor  het  litigieus  aanslagjaar  1999  aan  de  onroerende  voorheffing 
onderworpen op grond van een belastbaar kadastraal inkomen van 40.200 BEF.

De gemeente stelt dat de vrijstelling van onroerende voorheffing voor de sporthal zich 
ook uitstrekt  tot  de  cafetaria.  De gemeente  krijgt  in  eerste aanleg en in hoger  beroep 
gelijk, zij het op verschillende gronden.

2. Bespreking van het middel.
In het tweede onderdeel voert eiser schending aan van artikel 253, 3°, van het W.I.B. 

1992, welke bepaling voorziet in een vrijstelling van de onroerende voorheffing van het 
kadastraal inkomen van onroerende goederen die de aard van nationale domeingoederen 
hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor een dienst van 
algemeen nut worden gebruikt.

In een arrest van 6 april 1992 heeft Uw hof duidelijk onderstreept dat de drie in de wet 
gestelde voorwaarden onderscheiden voorwaarden waren en dat de vrijstelling alleen kan 
verleend worden als die drie voorwaarden samen vervuld zijn (Cass., 6 april 1992, A.R. 
F.1191.F, A.C. 1991-92, nr. 422).

Uit  de  analyse  van  de  rechtspraak  van  Uw hof  leidde  de  h.  Eerste  adv.-gen.  J.F. 

1 Zie de conclusie van het O.M.
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LECLERCQ in  zijn  conclusie  voor  het  arrest  van  18  januari  2001  af  dat  onder  ‘niets 
opbrengende onroerende goederen’ in de zin  van artikel  157,  3°,  W.I.B.  (1964) moet 
worden verstaan dat er geen enkele winst, geen enkele baat, hoe gering ook, mag worden 
behaald (Cass., 18 januari 2001, A.C. 2001, nr. 35).

Inzake de gelijkluidende bepaling van artikel 4, tweede lid, van de samengeschakelde 
wetten betreffende de inkomstenbelastingen, oordeelde Uw Hof reeds dat de wet tussen 
de verschillende onderdelen van de vrijgestelde eigendommen geen enkel onderscheid 
voorziet; uit de bedoeling van de wetgever en de beschouwing waardoor hij zich heeft 
laten  leiden,  zowel  als  uit  de  algemeenheid  van  de  bewoordingen  van  de  betwiste 
wetsbepaling, leidde Uw Hof af dat de litigieuze vrijstelling van belasting zich tot  de 
algeheelheid van elk vrijgestelde eigendom uitbreidt, en dat, wat de belastbaarheid in de 
grondbelasting  betreft,  elk  onderscheid  tussen  de  verschillende  gedeelten  ervan 
uitgesloten is (Cass., 19 december 1950, A.C. 1951, 218).

De administratieve commentaar  op artikel  253 WIB 92 sluit  in  beginsel  uit  dat  de 
vervulling  van  de  wettelijke  voorwaarden  per  deel  van  een  kadastraal  perceel  wordt 
onderzocht (Com. I.B. 1992, nrs. 253/99 en 100, eerste alinea).

De commentaar vervolgt evenwel onder randnr. 253/100 dat om te voorkomen dat de 
toepassing  van  dit  beginsel  (beoordeling  per  kadastraal  perceel)  al  te  ver  strekkende 
gevolgen  zou  hebben,  de  vrijstellingsvoorwaarden  uitsluitend  in  het  geval  van 
omvangrijke  gebouwen  die  éénzelfde  kadastraal  perceel  vormen  en  die  technisch  zo 
ontworpen en gebouwd zijn dat ze in afzonderlijke delen kunnen worden verkocht of 
verhuurd, worden beoordeeld per deel of delen, die door de Staat, de Gemeenschappen, de 
Gewesten, de provincies, de gemeenten of door een openbare instelling tot een openbare 
dienst of een dienst van openbaar nut worden gebruikt.

De  vraag  kan  worden  gesteld  of  dit  door  redenen  van  billijkheid  ingegeven 
administratief  standpunt  wel verenigbaar  is  met de  tekst  van de wet  te meer nu geen 
vrijstelling van belasting kan worden verleend die niet in de wet is voorzien (artikel 172 
van de grondwet).

Ik  meen dat  de  soepele  interpretatie  van het  bestuur  kan worden bijgetreden in  de 
gevallen  waarin  de  afzonderlijke  delen  van  éénzelfde  kadastraal  perceel  door  de 
administratie van het kadaster ook als dusdanig worden behandeld door het in aanmerking 
nemen van een afzonderlijk kadastraal inkomen.

De vergelijking kan worden gemaakt met de ondergrondse ‘handelsemplacementen’ die 
deel  uitmaken  van  het  patrimonium van  de  M.I.V.B.,  doch  waaraan  een  afzonderlijk 
belastbaar kadastraal inkomen wordt toegerekend door de administratie van het kadaster.

Uw  Hof  oordeelde  in  dat  verband  dat  het  kadastraal  inkomen  van  dergelijke 
handelsemplacementen  die  een  openbare  vervoermaatschappij  tegen  betaling  van  een 
geldsom  ter  beschikking  van  derden  stelt  voor  hun  exploitatie,  niet  van  onroerende 
voorheffing kan worden vrijgesteld op grond van artikel 157, 3°, W.I.B. (1964), aangezien 
de litigieuze onroerende eigendommen wel degelijk op zichzelf iets opbrengen (Cass., 6 
april 1992, A.C. 1991-92, nr. 422).

Nu, zoals o.m. blijkt uit de brief van 13 juni 2000 van de administratie van het kadaster, 
directie Antwerpen aan de Gewestelijke Directeur van het Kadaster, aan de cafetaria een 
afzonderlijk kadastraal inkomen werd toegerekend, nl. van 4O.2OO BEF, dient m.i. in 
dezelfde logica te worden nagegaan of dit onroerend goed voldoet aan de drie door de wet 
gestelde voorwaarden voor belastingvrijstelling.

Ook in casu is niet  voldaan aan de voorwaarde dat het goed op zichzelf niets mag 
opbrengen:  niettegenstaande  de  concessieovereenkomst  beperkingen  oplegt  aan  de 
uitbater in verband met de uitbating van de cafetaria tijdens sportmanifestaties, staat de 
cafetaria immers open voor iedereen, niet enkel voor de gebruikers van een sporthal, en 
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heeft ze normale openingsuren zodat de uitbating kan vergeleken worden met een normale 
uitbating van eender welke drankgelegenheid.

Het kadastraal inkomen verbonden aan de cafetaria werd m.i. dan ook terecht belast in 
de  onroerende  voorheffing,  terwijl  op  grond  van  artikel  253,  3°,  W.I.B.  1992  wel 
vrijstelling kon worden verleend voor het kadastraal inkomen verbonden aan de sporthal.

Wat  er  ook  van  zij,  dat  voor  het  verlenen  van  de  vrijstelling  van  onroerende 
voorheffing in beginsel geen onderscheid mag worden gemaakt tussen de verschillende 
gedeelten van de eigendom, zoals Uw hof op19 december 195O besliste, impliceert m.i. 
geenszins dat een onroerend goed volledig dient te worden vrijgesteld van onroerende 
voorheffing  indien  het  grootste  deel  van  dat  onroerend  goed  aan  de  wettelijke 
voorwaarden voor vrijstelling van artikel 253, 3° W.I.B. 1992 voldoet en een kleiner deel 
niet.

Door te oordelen dat het vervuld zijn van de voorwaarden van artikel 253, 3° WIB 92 
voor de sporthal afgezien van de cafetaria, vrijstelling van onroerende voorheffing met 
zich brengt voor de volledige sporthal, incluis de cafetaria, ook al zou dit laatste deel van 
het  onroerend goed niet  aan die  voorwaarden voldoen,  schendt  de  appelrechter  mijns 
inziens artikel 253, 3° WIB 92.

De stelling in de memorie van antwoord, dat de bijzaak de hoofdzaak volgt, gaat mijns 
inziens niet op en vindt geen enkele steun in de wet. Een goed brengt niets op wanneer het 
in  het  geheel  niets  opbrengt,  en  niet  wanneer  het  grootste  deel  van  het  goed  niets 
opbrengt, terwijl het overige deel wel iets opbrengt.

Het  onderdeel  komt  dan  ook  gegrond  voor  in  zoverre  het  schending  aanvoert  van 
artikel 253, 3°, W.I.B. (1992).

Besluit: Vernietiging van het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de be-
twiste aanslag in de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 1999 lastens verweerster 
gevestigd op de cafetaria van de gemeentelijke sporthal “Het Loo”.

ARREST

(A.R. F.07.0034.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 31 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns 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 149 en 172 van de gecoördineerde Grondwet;
- artikel 1315 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals vervangen 

bij artikel 38 van de wet van 6 juli 1994.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest "verklaart het hoger beroep ontvankelijk en in zeer beperkte mate 

gegrond. Vernietigt het bestreden vonnis enkel in de mate dat het de volledige aanslag 
met kohierartikel 9901112431/03 vernietigt, en opnieuw wijzende beveelt het de herbere-
kening van deze aanslag in de mate waarin het perceel gelegen te 2520 Broechem, Ant-
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werpsesteenweg 59 (Gemeente Ranst, 3de afd., Sectie C nr. 134/B) belast".
Het beslist op grond van de volgende motieven:
"In de gemeentelijke sporthal bevindt zich een cafetaria, voor de uitbating waarvan de 

(de verweerster) met de bvba Berkvens een concessieovereenkomst heeft afgesloten.
Deze concessieovereenkomst (stuk 1 van de 'verweerster' voorziet onder meer in zijn 

artikel 2 dat de concessie wordt toestaan mits betaling van een maandelijkse retributie van 
66.000 frank (1.636,10 euro),  die  jaarlijks  op de verjaardag van de concessieovereen-
komst aangepast wordt aan de schommelingen van het indexcijfer der consumptieprijzen 
volgens de formule basisbedrag vermenigvuldigd met het nieuwe indexcijfer en gedeeld 
door de aanvangsindex. Artikel 17 van de concessieovereenkomst voorziet dat een waar-
borgsom van twee maanden concessie zal gestort worden, waarborg terugbetaalbaar na 
beëindiging van de huurovereenkomst (sic) nadat de huurder (sic) aan al zijn verplichtin-
gen heeft voldaan. In artikel 15 B van de concessieovereenkomst is bepaald dat de cafeta-
ria principieel steeds moet openstaan voor alle publiek.

De 'eiser' is van oordeel dat de vrijstelling moet geweigerd worden daar de voorwaarde 
dat het goed op zichzelf niets opbrengt (zie hoger artikel 253, 3°, WIB (1992) niet vervuld 
is. Voor de 'eiser' werd voor de cafetaria een huurprijs bedongen (66.000 frank (1.636,10 
euro) per maand), is de concessieovereenkomst ten bezwarende titel aangegaan, kan de 
uitbating van het cafetaria vergeleken worden met een normale uitbating van om het even 
welke drankgelegenheid.

Uit de concessieovereenkomst volgt dat de cafetaria zich bevindt in de sporthal (zie ar-
tikel 1 van de overeenkomst, stuk 1 van de 'verweerster'). Uit het verslag van de admini-
stratie van het kadaster (stuk 3 van de eiser) blijkt dat cafetaria en sporthal zijn opgeno-
men in de kadastrale legger onder hetzelfde perceelnummer.

Te dezen staat niet ter betwisting dat de sporthal (en de zich erin bevindende cafetaria) 
een onroerend goed is dat de aard heeft van nationaal domeingoed in de zin van artikel 
253, 3°, WIB (1992).

Dat de sporthal bestemd is voor een dienst van algemeen nut (het mogelijk maken van 
sportactiviteiten), zoals zelfde artikel 253, 3°, WIB (1992) vereist, staat vast. De sporthal 
(afgezien van de cafetaria) is ingevolge deze bestemming te beschouwen als improductief 
in de zin van zelfde bepaling. Zo wellicht door de gebruikers van de sporthal enige ver-
goeding moet betaald worden voor dit gebruik, dan is dergelijke vergoeding niet te be-
schouwen als een inkomen dat tot gevolg heeft dat de sporthal productief is, maar een ver-
goeding voor allerhande kosten die de gemeente maakt voor de verleende dienst.

Dit vervuld zijn van de voorwaarden van artikel 253, 3°, WIB (1992) brengt de vrijstel-
ling van onroerende voorheffing met zich voor de volledige sporthal, incluis de cafetaria, 
ook al zou dit laatste deel van het onroerend goed niet aan die voorwaarden voldoen. Arti-
kel 253, 3°, WIB (1992) laat immers niet toe dat voor de vrijstelling van de onroerende 
voorheffing onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende delen van zelfde onroe-
rend goed (vergelijk met Cass. 19.12.1950, Pas. 1951, 1, 264)".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Artikel 253, 3°, Wetboek van de Inkomstenbelastingen voorziet dat van de onroerende 

voorheffing wordt vrijgesteld  het  kadastraal  inkomen van onroerende goederen die  de 
aard  van  nationale  domeingoederen  hebben,  op zichzelf  niets  opbrengen  en  voor  een 
openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut worden gebruikt. De vrijstelling is 
van de drie voorwaarden samen afhankelijk.
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De beoordeling van deze drie voorwaarden geschiedt per kadastraal perceel.
Wanneer bij deze beoordeling blijkt dat een gedeelte van een kadastraal perceel niet be-

antwoordt aan deze drie voorwaarden, is de vrijstelling niet van toepassing.
Geen vrijstelling van belasting kan worden ingevoerd dan door een wet.
De belastingplichtige draagt de bewijslast dat het kadastraal perceel beantwoordt aan 

deze drie voorwaarden.  Het  is  enkel  wanneer  de belastingplichtige  in  deze bewijslast 
slaagt dat dit kadastraal perceel van de onroerende voorheffing wordt vrijgesteld.

In het arrest wordt niet vastgesteld dat aan deze bewijslast is voldaan.
Hieruit volgt dat het arrest zijn beslissing, dat de sporthal, ondanks het ontvangen van 

een vergoeding voor de cafetaria, als improductief wordt beschouwd en derhalve voor de 
volledige sporthal de drie voorwaarden voor het toestaan van de besproken vrijstelling 
zijn vervuld, niet wettelijk verantwoordt (schending van artikel 253, 3°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992), in de versie zoals gewijzigd bij artikel 38 van de wet 
van 6 juli 1994); tevens wordt door deze uitspraak een vrijstelling van belasting toege-
staan, die niet in de wet is voorzien (schending van artikel 172 van de Grondwet), en 
wordt de op de verweerster rustende bewijslast dat zij aan de wettelijke voorwaarden vol-
doet voor het bekomen van de besproken vrijstelling miskend (schending van artikel 1315 
van het Burgerlijk Wetboek).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
Tweede onderdeel
1. Artikel 253, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelasting (1992) bepaalt 

dat wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing, het kadastraal inkomen van 
onroerende goederen die de aard van nationale domeingoederen hebben, op zich-
zelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of voor een dienst van alge-
meen nut worden gebruikt.

De vrijstelling is van de drie voorwaarden samen afhankelijk.
2. Deze bepaling voorziet niet in de vrijstelling van het kadastraal inkomen 

van een onroerend goed dat slechts gedeeltelijk aan de voormelde voorwaarden 
voldoet. 

De vrijstelling geldt alleen indien het onroerend goed, dat een kadastraal per-
ceel  uitmaakt,  in  zijn  geheel  beantwoordt  aan  de wettelijke  vrijstellingsvoor-
waarden. Voor wat de belastbaarheid in de onroerende voorheffing betreft, is elk 
onderscheid tussen de verschillende gedeelten van het vrijgestelde goed uitgeslo-
ten.

3. De appelrechter, die vaststelde dat cafetaria en sporthal zijn opgenomen in 
de kadastrale legger onder hetzelfde perceelnummer, heeft niet zonder schending 
van voormeld artikel 253, 3°, kunnen beslissen dat het vervuld zijn van de voor-
waarden voor een gedeelte van de sporthal, zijnde de sporthal afgezien van de 
cafetaria, de vrijstelling van onroerende voorheffing met zich brengt voor de vol-
ledige sporthal met inbegrip van de cafetaria, ook al zou de cafetaria niet aan die 
voorwaarden voldoen.

Het onderdeel is gegrond.
Overige grieven
4. De overige grieven kunnen niet tot een ruimere cassatie leiden. 



1938 HOF VAN CASSATIE 12.9.08 - Nr. 470 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de aanslag in 

de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 1999 met betrekking tot het per-
ceel gelegen te 2520 Broechem, Antwerpsesteenweg 59 (Gemeente Ranst, 3de 
afdeling, sectie c, nr. 134/B).

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.

12 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Claeys Boúúaert en Maes.

Nr. 471

1° KAMER - 12 september 2008

INKOMSTENBELASTINGEN — AANSLAGPROCEDURE — 
AANSLAGTERMIJNEN - GEWONE AANSLAGTERMIJN - BELASTINGHEFFING - VEREISTEN

Voor de toepassing van artikel 353 W.I.B. (1992), dat voorziet in de gewone aanslagtermijn 
zonder een voorschrift in te houden in verband met de wijze waarop de belasting dient te 
worden gevestigd, volstaat het dat door de administratie een aanslag wordt gevestigd op  
de  door  de  belastingplichtige  regelmatig  en  tijdig  aangegeven  inkomsten  en  andere 
gegevens, ook al werd bij het vestigen van die aanslag een wettelijke regel miskend.  
(Artt. 353 en 355 W.I.B. (1992))

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

ARREST

(A.R. F.07.0038.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 januari 2004 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Voorzitter Ivan Verougstraete heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 353 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (hierna afgekort WIB 

(1992)) zoals dat van toepassing was voor het aanslagjaar 1993.
Aangevochten beslissingen
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Het bestreden arrest stelt enerzijds, dat (de eiser) (de Belgische Staat) niet langer be-
twist dat (de verweerster) (toekomstige verweerster) en haar ex-echtgenoot sedert oktober 
1991  feitelijk  gescheiden  leven en  derhalve  voor  aanslagjaar  1993  afzonderlijk  belast 
dienden te worden en, anderzijds, dat geen afzonderlijke inkohiering is gebeurd, zodat er 
evenmin sprake is van een geldige en tijdige inkohiering in de zin van artikel 353 WIB 
(1992).

Het bestreden arrest stelt nog dat er geen rekening kan worden gehouden met de aan-
slag gevestigd op 22 november 1993 op naam van beide echtgenoten.

Grieven
Overeenkomstig artikel 353 WIB (1992) wordt de belasting met betrekking tot de in-

komsten en de andere gegevens vermeld in de daartoe bestemde rubrieken van een aangif-
teformulier dat voldoet aan de vorm- en termijnvereisten van de artikelen 307 tot 311 of 
van ter uitvoering van artikel 312 genomen bepalingen, gevestigd binnen de in artikel 359 
gestelde termijn, die evenwel niet korter mag zijn dan zes maanden vanaf de datum waar-
op de aangifte bij de bevoegde aanslagdienst is toegekomen.

Artikel 353 WIB (1992) behoort tot Titel VII - Vestiging en invordering van de belas-
ting, Hoofdstuk VI -Aanslag, Afdeling I - Aanslagtermijnen, en bevat geen voorschriften 
in verband met de wijze van vestigen.

Door een onderscheid te maken tussen een gezamenlijke en een afzonderlijke vestiging 
van de aanslag voegt het bestreden arrest een voorwaarde toe aan artikel 353 WIB (1992) 
en schendt het aldus artikel 353 WIB (1992).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling 
1. Overeenkomstig artikel 353 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

(1992) moet de administratie in geval de belastingplichtige een regelmatige aan-
gifte heeft ingediend binnen de gestelde termijn, de belasting met betrekking tot 
de aangegeven inkomsten en de andere in die aangifte vermelde gegevens vesti-
gen binnen de in artikel 359 gestelde termijn, dit is tot 30 juni van het jaar dat 
volgt op dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd, zonder dat deze termijn 
korter mag zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop de aangifte bij de be-
voegde aanslagdienst is toegekomen.

2. Artikel 355 van hetzelfde wetboek verplicht de administratie, wanneer een 
aanslag nietig is  verklaard omdat hij  niet  werd gevestigd overeenkomstig een 
wettelijke regel, met uitzondering van een regel betreffende de prescriptie, bin-
nen de er in bepaalde termijn een nieuwe aanslag te vestigen ten name van de-
zelfde belastingschuldige, op grond van dezelfde belastingelementen of op een 
gedeelte ervan, zelfs wanneer de voor het vestigen van de aanslag gestelde ter-
mijn reeds verlopen is.

3. Uit deze laatste bepaling blijkt dat de fiscale wetgever er van uit is gegaan 
dat een aanslag die tijdig wordt gevestigd maar met miskenning van een wettelij-
ke regel als een belastingheffing kan worden beschouwd in de zin van artikel 353 
WIB (1992). Dit artikel houdt geen voorschrift in in verband met de wijze waar-
op de belasting dient te worden gevestigd.

4. Uit die bepalingen gelezen in onderling verband volgt dat het voor de toe-
passing van artikel 353 van het WIB (1992), dat voorziet in de gewone aanslag-
termijn, volstaat dat door de administratie een aanslag wordt gevestigd op de 
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door de belastingplichtige regelmatig en tijdig aangegeven inkomsten en andere 
gegevens, ook al werd bij het vestigen van die aanslag een wettelijke regel mis-
kend.

5. De appelrechters stellen vast dat:
- de eiser niet langer betwist dat de verweerster en haar ex-echtgenoot sedert 

oktober 1991 feitelijk gescheiden leven en derhalve voor het aanslagjaar 1993 af-
zonderlijk belast dienden te worden overeenkomstig artikel 128, eerste lid, 2°, en 
tweede lid, van het WIB (1992);

- de aanslag met kohierartikel 3720441 van 22 november 1993 voor het aan-
slagjaar 1993 niettemin werd gevestigd op naam van beide echtgenoten op basis 
van de inkomsten en andere gegevens vermeld in de beide aangiften.

De appelrechters oordelen vervolgens dat aangezien geen afzonderlijke inko-
hiering is gebeurd, er evenmin sprake is van een geldige en tijdige inkohiering in 
de zin van artikel 353 van het WIB (1992).

6. Aldus schenden de appelrechters artikel 353 van het WIB (1992).
Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in de mate het oordeelt dat in hoofde van de 

verweerster geen geldige en tijdige inkohiering is gebeurd voor het aanslagjaar 
1993 en derhalve de ingehouden bedrijfsvoorheffing moet worden terugbetaald, 
te vermeerderen met de interest.

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 Gent.

12 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Verougstraete, voor-
zitter  –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Thijs, advocaat-generaal –  Advocaat: mr. J. 
Dumon, Brussel.

Nr. 472

1° KAMER - 12 september 2008

1º CASSATIEBEROEP — BELASTINGZAKEN — VORMEN — ALLERLEI - 
ONDERTEKENING - VLAAMS GEWEST - LEEGSTANDHEFFING VOOR BEDRIJFSRUIMTEN - BETWISTING 
INZAKE DE REGISTRATIE IN DE INVENTARIS

2º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - 
LEEGSTANDHEFFING VOOR BEDRIJFSRUIMTEN - BETWISTING INZAKE DE REGISTRATIE IN DE 
INVENTARIS - CASSATIEBEROEP - ONDERTEKENING

1º en 2° Een geschil  over de registratie  van een onroerend goed in de inventaris voor  
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geheel of gedeeltelijk verlaten of verwaarloosde bedrijfsruimten, moet op het vlak van de  
gerechtelijke  procedure  aangezien  worden  als  een  geschil  met  betrekking  tot  de 
leegstandsheffing voor bedrijfsruimten; hieruit volgt dat voor wat deze geschillen betreft  
het verzoekschrift in cassatie van de belastingplichtige niet moet worden ondertekend 
door een advocaat bij het Hof van Cassatie1.  (Art. 1080 Ger.W.; Art. 378 W.I.B. (1992); 
Artt.  15,  §1  en  33  Decr.  19  april  1995  houdende  maatregelen  ter  bestrijding  en 
voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten)

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

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1. Situering van de betwisting.
Onderhavige betwisting betreft de registratie van een aan eiseres en tweede verweerster 

in mede-eigendom toebehorend goed in de inventaris bedoeld in hoofdstuk II  van het 
decreet  van  19  april  1995  houdende  maatregelen  ter  bestrijding  en  voorkoming  van 
leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Na afwijzing van hun administratieve beroepen tegen de registraties van 2001, 2002 en 
2003,  vorderden  zij  voor  de  Rechtbank  van  eerste  aanleg  te  Brugge  dat  zou  worden 
vastgesteld dat hun eigendomsrecht niet vaststaat zodat tegen hen geen registratieattest 
kon betekend worden.

In graad van beroep bevestigde het hof van beroep te Gent bij het thans bestreden arrest 
het vonnis van de eerste rechter waarbij de vorderingen ontvankelijk, doch ongegrond 
werden verklaard.

2. De ontvankelijkheid van het cassatieberoep.
2.1. In zijn memorie van antwoord werpt verweerder in cassatie op dat de voorziening 

niet  ontvankelijk is  nu het verzoekschrift  in cassatie,  in strijd met het voorschrift  van 
artikel 1080 van het Gerechtelijk wetboek, niet is ondertekend door een advocaat bij het 
Hof van Cassatie.

Krachtens artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek moet het verzoekschrift waarbij 
het cassatieberoep wordt ingesteld, zowel op het afschrift als op het origineel door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie ondertekend worden. De verplichte bijstand door een 
advocaat bij het Hof van Cassatie geldt, behoudens andersluidend wettelijk voorschrift, 
voor alle rechtsplegingen.

Krachtens artikel 15, §1, van het Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter 
bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten wordt er 
een  jaarlijkse  heffing  ingevoerd  ten  voordele  van  het  Vernieuwingsfonds  op  de 
onroerende goederen die opgenomen zijn in de Inventaris. De heffing wordt ingevoerd 
vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede opeenvolgende registratie in de Inventaris 
voor  geheel  of  gedeeltelijk  verlaten  of  verwaarloosde  bedrijfsruimten,  zijnde  het 
aanslagjaar.

Krachtens artikel 33 van het Decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter be-
strijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten zijn, in zo-
verre hoofdstuk III van dit decreet en de besluiten genomen ter uitvoering ervan er niet 
van afwijken, de regels betreffende de invordering, de verwijl- en moratoire intresten, de 
vervolgingen, de voorrechten en de wettelijke hypoteek, de verjaring alsmede de vestiging 
inzake rijksinkomstenbelastingen mutatis mutandis van toepassing op de in dit hoofdstuk 
bedoelde heffingen en administratieve geldboeten met uitzondering van titel VII, hoofd-
stuk VIII, afdeling IVbis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, zoals inge-
voegd bij artikel 332 van de Programmawet van 27 december 2004.

1 Zie de conclusie van het O.M.
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Ingevolge deze decretale bepaling is Titel VII van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen 1992, met uitzondering van hoofdstuk VIII, afdeling IVbis, in beginsel van over-
eenkomstige toepassing op de leegstandsheffing voor bedrijfsruimten. 

Auteur WARD ROBBEN merkte in dit verband op dat het niet meteen duidelijk is of artikel 
33 Decreet 19 april 1995 tot gevolg heeft dat de hele titel VII van het W.I.B. (Vestiging 
en invordering van de belastingen: art. 297-463) alsmede hoofdstuk III van het KB/WIB 
1992 (vestiging en invordering van de belastingen: art. 126-299) van overeenkomstige 
toepassing  is  op  de  leegstandshefffing  (Zie  nader:  W.  ROBBEN,  “Leegstand  en 
verwaarlozing van bedrijfsruimten in het Vlaamse Gewest”, R.W. 1996-97, p. 489-490, nr. 
26-27 die hierop uitvoerig ingaat). 

In  de  parlementaire  voorbereiding  staat  met  betrekking  tot  de  artikelen  24  tot  33 
Decreet 19 april 1995 slechts het volgende te lezen: “Deze afdeling regelt de effectieve 
inning  van  de  heffing.  De  inhoud  ervan  spreekt  voor  zich  en  werd  maximaal 
geconformeerd met  de geldende procedures  in  de Vlaamse milieuwetgeving.  Evenwel 
werd geopteerd voor kortere behandelingstermijnen met de bedoeling de hele procedure 
haar  beslag te  laten krijgen binnen eenzelfde  kalenderjaar” (Gedr.  St.  Vlaamse Raad, 
zitting 1993-94, nr. 591/1, 16). 

De opbouw van artikel 33 is verre van logisch. Auteur Robben vestigt er de aandacht 
op dat niet alleen wordt verwezen naar de regels betreffende de invordering (….) alsmede 
de vestiging (d.i. titel VII van het WIB) maar ook naar de regels inzake de verwijl- en 
moratoire  intresten,  de  vervolgingen,  de  voorrechten,  de  wettelijke  hypotheken  en  de 
verjaring, zijnde elk op zich onderverdelingen in titel VII van het W.I.B. Zo titel VII 
helemaal  toepasselijk  zou zijn,  moet  men zich volgens deze  auteur  afvragen waarom 
bijkomend verwezen wordt naar een aantal afdelingen van deze titel.

Artikel 35septiesdecies, §1, van de wet van 26 maart 1971 (versie ingevoegd door het 
decreet van 25 juni 1992,  B.S., 21 juli 1992 dus in zijn versie voor de wijziging bij het 
Decreet  van  22  december  2000)  op  de  bescherming  van  oppervlaktewateren  tegen 
verontreiniging luidde als volgt:  “Inzoverre dit hoofdstuk en de besluiten genomen ter 
uitvoering ervan niet afwijken zijn de regels betreffende de invordering, de verwijls- en 
moratoire  intresten,  de  vervolgingen,  de  voorrechten,  de  wettelijke  hypotheek,  de 
verjaring alsmede de vestiging inzake rijksinkomstenbelastingen mutatis  mutandis van 
toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde heffingen administratieve geldboeten”. 

Onmiddellijk valt op dat de geciteerde wetsbepaling en artikel 33 Decreet 19 april 1995 
gelijksporen. 

De  toevoeging  van  de  woorden  “alsmede  de  vestiging  inzake 
rijksinkomstenbelastingen”  gebeurde  bij  decreet  van  25  juni  1992  (vergelijk  het 
voormalige artikel 32septiesdecies ingevoegd bij decreet van 20 december 1989 houdende 
bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en artikel 10 
wet  van 23  december  1986 betreffende de  invordering en  de geschillen ter  zake van 
provinciale en plaatselijke heffingen) en artikel 35septiesdecies, §1, van de wet van 26 
maart 1971). 

De parlementaire voorbereiding van het decreet van 25 juni 1992 geeft geen nadere 
verduidelijking over deze toevoeging2. Het is slechts bij de voorbereiding van het decreet 

2 We citeren letterlijk: “Artikel 35septiesdecies. Invordering – intresten – vervolgingen – voorrech-
ten en hypotheken – verjaring. Paragraaf 1 stelt desbetreffend dat op al deze materies mutatis mutan-
dis de regels worden toegepast die inzake rijksinkomstenbelastingen gelden, tenzij het decreet of de 
besluiten genomen ter uitvoering ervan zouden afwijken. Voor de invordering van de heffing heeft 
dit tot gevolg dat analoog aan de rijksinkomstenbelastingen dit steeds zal moeten gebeuren middels 
de betekening van een dwangbevel (cfr. de artikelen 198 en 199 KB/WIB.). Dit dwangbevel heeft al-
leen de functie van daad van invordering en stuiting van verjaring. Het is evenwel het uitvoerbaar 



Nr. 472 - 12.9.08 HOF VAN CASSATIE 1943 

van 6 juli 1994 dat de Vlaamse regering uitvoerig op deze kwestie ingaat. Volgens de 
Vlaamse regering was het de bedoeling van het voornoemde artikel 35septiesdecies, §1, 
conform hetgeen in de memorie van toelichting gespecifieerd was in verband met de be-
handeling van bezwaarschriften, onder meer dat titel VII (Vestiging en invordering van de 
belasting) van het W.I.B. 1992 van toepassing zou zijn op de heffing op de waterveront-
reiniging, behoudens inzoverre het decreet zelf in een afwijkende regeling voorzag (Gedr.  
St. Vlaamse Raad 1993-94, nr. 549/1, 5; Zie echter P. VAN ORSHOVEN, “Vlaamse milieuhef-
fingen op de waterverontreiniging – Procedure – Bezwaar – Beroep”, De Fiscale Koerier 
1993, 319-321 die wijst op het bevoegdheidsoverschrijdend karakter van een dergelijke 
uitlegging).

Het voorgaande toont aan dat de decreetgever met een dergelijke onhandige verwijzing 
wel degelijk de bedoeling had om geheel titel VII van het WIB (en dus ook de regels met 
betrekking tot  de behandeling van fiscale geschillen inzake inkomstenbelastingen) van 
overeenkomstige toepassing te verklaren. Deze interpretatie moet logischerwijze worden 
uitgebreid tot de leegstandsheffing voor bedrijfsruimten. 

De door de decreetgever gehanteerde techniek van verwijzing naar (sommige) regels 
van de federale inkomstenbelastingen brengt m.i. ook mee dat latere wijzigingen van de 
federale regelgeving eveneens hun invloed hebben voor de geschillenbeslechting inzake 
de leegstandsheffing op de bedrijfsruimten. De hervorming van de fiscale procedure in 
1999 heeft dus ook een weerslag op de geschillen m.b.t. deze gewestelijke heffingen. 

Indien men deze uitgangspunten aanvaardt, diende voor de hervorming van 1999 het 
beroep tegen de administratieve beslissing over het bezwaar tegen de leegstandheffing 
voor bedrijfsruimten net zoals inzake inkomstenbelastingen ingeleid te worden bij het hof 
van beroep (artikel 377 WIB 1992; zie W. ROBBEN, l.c., p. 490, nr. 27; anders, maar m.i. 
ten onrechte A. CLAES, “Belastingen op leegstand in het Vlaamse Gewest”, T.F.R. 1996, p. 
135, nr. 47 in fine die van oordeel is dat de enige mogelijkheid die de heffingsplichtige 
heeft om de heffing alsnog te betwisten, het verzet is tegen het dwangbevel en S. HUYGHE, 
“Vlaamse  en  lokale  heffingen  op  onroerend  goed”,  in  Jaarboek  lokale  en  regionale  
belastingen 2001-2003, M. DE JONCKHEERE en K. DE KETELAERE, (eds.), Brugge, die Keure, 
2003, p. 158, nr. 49)

Na de hervorming van 1999 is de rechtbank van eerste aanleg bevoegd (artikel 569, 
eerste lid, 32° Ger.W.; artikel 632; artikel 1385decies Ger.W.; S. HUYGHE, “Vlaamse en 
lokale heffingen op onroerend goed”, in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-
2003, M. DE JONCKHEERE en K. DE KETELAERE, (eds.), Brugge, die Keure, 2003, p. 158, nr. 
49). 

Wat de cassatieprocedure betreft is ingevolge de verwijzing van artikel 33 Decreet 19 
april 1995 bijgevolg het (nieuwe) artikel 378 WIB 1992 van toepassing.

Dit  artikel,  zoals  laatst  vervangen  bij  artikel  38O  van  de  Programmawet  van  27 
december 2004, bepaalt, in afwijking van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, dat 
het verzoekschrift in cassatie voor de belastingplichtige door een advocaat mag worden 
ondertekend en neergelegd.

Hieruit  volgt  dat  wat  het  cassatieberoep  betreft  inzake  de  heffing  op  onroerende 
goederen  die  zijn  opgenomen  in  de  inventaris  voor  verlaten  of  verwaarloosde 
bedrijfsruimten, het verzoekschrift  in cassatie vanwege de belastingplichtige niet  moet 

verklaarde kohier dat de heffing vestigt en de titel van de heffingschuld is. Deze paragraaf is analoog 
met wat in de wet van 23.12.86 betreffende de invordering van gemeentelijke en provinciale belastin-
gen werd ingeschreven, evenals met artikel 32septiesdecies van het programmadecreet van 20 de-
cember 1989. Gelet op het advies van de Raad van State zal de Commissie Bocken verzocht worden 
een specifieke regeling terzake uit te werken met het oog op de opstelling van de hiervoor vermelde 
autonome decretale regeling” (Vlaamse Raad, buitengewone zitting, 6 mei 1992, nr. 186/1).
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worden ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.
In casu betreft het een geschil betreffende de registratie (schrapping) op de inventaris 

van  leegstaande  en/of  verwaarloosde  bedrijfsruimten.  De  registratie  is  een  essentieel 
element in de procedure die aanleiding geeft tot de vestiging van deze heffing, zodat een 
geschil over de registratie in de inventaris, evenwel met uitzondering van de regels met 
betrekking tot het administratief beroep bij de Vlaamse regering tegen de weigering tot 
schrapping van het geregistreerde goed uit de inventaris (afdeling II, artikel 11 tot 14), 
moet  aanzien  worden  als  een  geschil  met  betrekking  tot  de  leegstandsheffing  voor 
bedrijfsruimten met de hoger besproken procedurele gevolgen. 

De door verweerder opgeworpen grond van onontvankelijkheid van het cassatieberoep 
dient dan ook te worden verworpen.

Volledigheidshalve weze opgemerkt dat het van overeenkomstige toepassing verklaren 
van  de  geschillenregeling  inzake  inkomstenbelastingen  op  de  leegstandsheffing 
bedrijfsruimten in het jaar 1995, m.i. de regels van de bevoegdheidsverdeling tussen de 
Staat en de Gewesten niet schendt. 

Het Arbitragehof oordeelde reeds meermaals dat de algemene fiscale bevoegdheid het 
gewest in beginsel niet toestaat regels uit te vaardigen met betrekking tot de bevoegdheid 
en  de  procedure  voor  de  rechtscolleges.  Krachtens  de  artikelen  145  en  146  van  de 
Grondwet behoort de omschrijving van de bevoegdheden van de rechtscolleges immers 
tot  de  uitsluitende  bevoegdheid  van  de  federale  wetgever.  Het  vaststellen  van  de 
procedureregels voor de rechtscolleges komt toe aan de federale wetgever op grond van 
zijn residuaire bevoegdheid. Op grond van artikel 19 Bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
zoals gewijzigd door de bijzondere wet van 16 juli 1993, kunnen de gewesten ook een 
beroep  doen  op  artikel  10  om  de  door  de  Grondwet  aan  de  federale  wetgever 
voorbehouden aangelegenheden te regelen. Daartoe is vereist dat een dergelijke regeling 
noodzakelijk wordt geacht voor de uitoefening van de bevoegdheden van het gewest, dat 
die aangelegenheid zich tot een gedifferentieerde regeling leent en dat de weerslag van de 
betrokken  bepalingen  op  die  aangelegenheid  slechts  marginaal  is  (Zie  onder  meer 
Arbitragehof,  nr.  126/2003 van 1 oktober  2003;  Voor  een uitvoerige  studie  N.  PLETS, 
“Bevoegdheidsrechtelijke knelpunten bij de procedure en de administratieve dienst inzake 
de Vlaamse gewestbelastingen”, in Jaarboek lokale en regionale belastingen 2001-2003, 
M. DE JONCKHEERE en K. DE KETELAERE, (eds.), Brugge, die Keure, 2003, 227-252; Voor de 
periode  voor  de  bijzondere  wet  van  16  juli  1993:  P.  VAN ORSHOVEN, 
“Bevoegdheidsrechtelijke aspecten van de milieubelastingen”,  T.F.R. 1992, (191), 204-
205, nr. 16). 

(...)

ARREST

(A.R. F.07.0040.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 december 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Eric Stassijns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift twee middelen aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.



Nr. 472 - 12.9.08 HOF VAN CASSATIE 1945 

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid van het cassatieberoep
Eerste middel van niet-ontvankelijkheid
1. De eerste verweerder werpt op dat het cassatieberoep niet ontvankelijk is 

omdat het niet is ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cassatie.
2.  Krachtens  artikel  1080 van het  Gerechtelijk Wetboek moet het  verzoek-

schrift waarbij het cassatieberoep wordt ingesteld, zowel op het afschrift als op 
het origineel door een advocaat bij het Hof van Cassatie worden ondertekend. De 
verplichte bijstand door een advocaat bij het Hof van Cassatie geldt, behoudens 
andersluidend wettelijk voorschrift, voor alle rechtsplegingen.

3. Krachtens artikel 15, §1, van het decreet van 19 april 1995 houdende maat-
regelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van be-
drijfsruimten wordt er een jaarlijkse heffing ingevoerd ten voordele van het Ver-
nieuwingsfonds op de onroerende goederen die opgenomen zijn in de inventaris. 
De heffing wordt ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de tweede opeen-
volgende registratie in de inventaris voor geheel of gedeeltelijk verlaten of ver-
waarloosde bedrijfsruimten, zijnde het aanslagjaar.

4. De registratie is een essentieel element in de procedure die aanleiding geeft 
tot de vestiging van deze heffing, zodat een geschil over de registratie in de in-
ventaris op het vlak van de gerechtelijke procedure moet aangezien worden als 
een geschil met betrekking tot de leegstandsheffing voor bedrijfsruimten.

5. Krachtens artikel 33 van het decreet van 19 april 1995 houdende maatrege-
len ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfs-
ruimten zijn, in zoverre hoofdstuk III van dit decreet en de besluiten genomen ter 
uitvoering ervan er niet van afwijken, de regels betreffende de invordering, de 
verwijl- en moratoire interesten, de vervolgingen, de voorrechten en de wettelij-
ke hypotheek, de verjaring alsmede de vestiging inzake rijksinkomstenbelastin-
gen overeenkomstig van toepassing op de in dit hoofdstuk bedoelde heffingen en 
administratieve geldboeten met uitzondering van titel VII, hoofdstuk VIII, afde-
ling IVbis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals inge-
voegd bij artikel 322 van de programmawet van 27 december 2004.

6. Ingevolge deze decretale bepaling is Titel VII van het Wetboek van de In-
komstenbelastingen (1992), met uitzondering van hoofdstuk VIII, afdeling IVbis, 
in beginsel  van overeenkomstige toepassing op de leegstandsheffing voor be-
drijfsruimten.

7.  Artikel  378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals 
vervangen bij artikel 380 van de programmawet van 27 december 2004, is opge-
nomen in hoofdstuk VII van titel VII van het Wetboek van de Inkomstenbelas-
tingen en bepaalt, in afwijking van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek, 
dat het verzoekschrift in cassatie voor de belastingplichtige door een advocaat 
ondertekend en neergelegd mag worden. Deze wetsbepaling is op grond van arti-
kel 33 van het decreet van 19 april 1995 van overeenkomstige toepassing op het 
cassatieberoep inzake de heffing op onroerende goederen die zijn opgenomen in 
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de inventaris voor verlaten of verwaarloosde bedrijfsruimten en op het cassatie-
beroep inzake een geschil over de registratie in de inventaris. Hieruit volgt dat 
voor wat deze geschillen betreft het verzoekschrift in cassatie van de belasting-
plichtige niet moet worden ondertekend door een advocaat bij het Hof van Cas-
satie.

Het middel van niet-ontvankelijkheid kan niet worden aangenomen.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

12 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Stassijns – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. F. Moeykens, Brugge en Geinger.

Nr. 473

3° KAMER - 15 september 2008

GENEESKUNDE — ALGEMEEN - VERBLIJF IN HET ZIEKENHUIS - VERZORGING VAN DE 
PATIËNT - KOSTEN - ENDOSCOPISCH MATERIAAL

Aangezien de endoscopische kosten niet opgenomen zijn in artikel 95, Ziekenhuiswet, en 
niet vallen onder de verstrekkingen die in datzelfde artikel opgesomd worden, mogen zij  
de patiënt niet bovenop de prijs per verpleegdag aangerekend worden1 2. (Artt. 87, 89, 94 
en 95 Ziekenhuiswet)

(H. e.a. T. CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC v.z.w.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0100.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 7 juli 2006 in laatste aanleg 

gewezen door de vrederechter van het Tweede Kanton te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 16 mei 2008 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.

1 Cass., 24 jan. 2005, A.R. C.04.0223.N, A.C. 2005, nr. 48.
2 Ziekenhuiswet, zoals gecoördineerd bij K.B. 7 aug. 1987 en zoals zij van toepassing was vóór de 
wijziging ervan bij W. 14 jan. 2002.
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 87, eerste lid (zoals het van toepassing was vóór de wijziging bij artikel 

81 van de wet van 14 januari 2002), 89 (zoals het van toepassing was vóór de opheffing 
ervan bij artikel 83 van de wet van 14 januari 2002), 94 (zoals het van toepassing was 
vóór de wijziging ervan bij artikel 88 van de wet van 14 januari 2002) en 95 [zoals het 
van toepassing was vóór en na de wijziging ervan bij de artikelen 89 van de wet van 14 ja-
nuari 2002 en 209 van de programmawet van 24 december 2002 (I)] van de wet op de zie-
kenhuizen, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1987 houdende coördi-
natie van de wet op de ziekenhuizen;

- de artikelen 209 en 210 van de programmawet van 24 december 2002 (I). 
Aangevochten beslissingen
Het bestreden vonnis verklaart de vordering ontvankelijk en gegrond en veroordeelt de 

eisers hoofdelijk om aan de verweerster een bedrag van 440,43 euro te betalen, vermeer-
derd met de interest en de kosten, op de volgende gronden:

"De rechtsvordering heeft betrekking op het saldo van de factuur nr. 1998013893 van 7 
juni 1999, die opgemaakt werd ten gevolge van de ziekenhuisopname [van de eiser] [bij 
de verweerster] van 14 tot 28 april 1999;

Dit saldo komt overeen met de kosten van het gebruikte endoscopisch materiaal;
[De verweerster] meent dat het endoscopisch materiaal ten laste van de patiënt valt, 

aangezien het niet ten laste wordt genomen door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invali-
diteitsverzekering (niet opgenomen in de nomenclatuur voor geneeskundige verstrekkin-
gen 612113 en 612301);

De [eisers], van hun kant, menen dat de kosten voor het endoscopisch materiaal niet ten 
laste van de patiënt vallen, aangezien ze reeds zijn verrekend in de prijs per verpleegdag 
(artikelen 94 en 95 van de wet op de ziekenhuizen); 

De [eisers] verwarren evenwel het begrip budget van het ziekenhuis met dat van de 
prijs per verpleegdag;

De artikelen 94 en 95 van de wet op de ziekenhuizen houden geen verband met de prijs 
per verpleegdag maar met het budget van de financiële middelen van het ziekenhuis;

Het budget wordt volgens artikel 94 geacht alle verblijfkosten te dekken, met uitzonde-
ring van de in artikel 95 opgesomde kosten;

Indien de prijs van een verpleegdag gelijkgesteld wordt met het budget, zoals de [ei-
sers] dat ten onrechte doen, heeft de vermelding in artikel 140, §1, 3°, "kosten veroorzaakt 
door de medische prestaties die niet door de prijs per verpleegdag worden vergoed", geen 
enkele betekenis, daar alle kosten per definitie gedekt worden door het budget (met uit-
zondering van die welke opgesomd worden in artikel 95);

Daarenboven heeft het begrip budget betrekking op de verhouding ziekenhuis-Staat, 
terwijl het begrip prijs per verpleegdag betrekking heeft op de verhouding ziekenhuis-pa-
tiënt;

Nergens in de wet op de ziekenhuizen wordt vermeld dat de prijs per verpleegdag alles 
moet omvatten wat door het budget forfaitair gedekt wordt;

Ten slotte dient erop gewezen te worden dat krachtens het nieuwe artikel 95, 4°, van de 
wet op de ziekenhuizen (wet van 24 december 2002), dat ten tijde van de ziekenhuisopna-
me [van de eiser] niet van kracht was, de kosten van het endoscopisch materiaal thans op-
genomen zijn in het budget van de financiële middelen van het ziekenhuis en dat zij dus 
niet ten laste van de patiënt vallen;

Die kosten vielen ten tijde van de oude wet, toen [de eiser] [bij de verweerster] was op-
genomen, a contrario ten laste van de patiënt;
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Uit alle voorgaande overwegingen volgt dat de rechtsvordering gegrond is".
Grieven
Luidens artikel 89 van de wet op de ziekenhuizen is de prijs per verpleegdag die, niette-

genstaande elk strijdig beding, mag worden aangerekend, de prijs die overeenkomstig de 
bepalingen van deze wet wordt vastgesteld door de minister die de volksgezondheid onder 
zijn bevoegdheid heeft.

Luidens artikel 87, eerste lid, van dezelfde wet, zoals het te dezen van toepassing is, 
stelt de minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, voor ieder zieken-
huis, op basis van een budget van financiële middelen en van een afzonderlijk quotum van 
verpleegdagen, de prijs per verpleegdag vast.

Luidens artikel 94 van de wet, zoals het te dezen van toepassing is, dekt het budget van 
het ziekenhuis op forfaitaire wijze alle kosten die verband houden met het verblijf in een 
kamer met meer dan twee bedden en met het verstrekken van zorgen aan de patiënten in 
het ziekenhuis.

Artikel 95 geeft een limitatieve opsomming van de kosten die niet gedekt worden door 
het budget van het ziekenhuis.

Uit die bepalingen volgt dat alle kosten die verband houden met het verblijf in een ka-
mer met meer dan twee bedden en met het verstrekken van zorgen aan de patiënten in het 
ziekenhuis en die niet opgenomen zijn in artikel 95, gedekt worden door de prijs per ver-
pleegdag die, niettegenstaande elk strijdig beding, mag worden aangerekend.

Aangezien de endoscopische kosten niet opgenomen zijn in artikel 95 van de voormel-
de wet, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 209 van de pro-
grammawet van 24 december 2002 (I), en niet vallen onder de prestaties die in datzelfde 
artikel van de wet opgesomd worden, mogen zij de patiënt niet bovenop de prijs per ver-
pleegdag aangerekend worden.

Artikel 209 van de programmawet van 24 december 2002 (I) heeft een vierde punt in-
gevoegd in artikel 95 van de wet op de ziekenhuizen, volgens hetwelk "de kosten verbon-
den aan het endoscopisch materiaal en het materiaal voor viscerosynthese" evenmin in het 
budget van het ziekenhuis opgenomen worden, "wanneer deze hetzij het voorwerp zijn 
van een tegemoetkoming door de ziekte- en invaliditeitsverzekering hetzij voorkomen op 
een door de minister van Sociale Zaken vast te stellen lijst, nadat er een voorstel tot opna-
me in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen werd geformuleerd conform 
artikel 35, §2, van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen".

Krachtens artikel 210 van die programmawet, is dat vierde punt van artikel 95 van de 
wet op de ziekenhuizen in werking getreden op 1 april 2003. Die wijziging heeft te dezen 
bijgevolg geen weerslag, daar de zaak, volgens de vaststellingen van de vrederechter, be-
trekking heeft op het verblijf van de eiser in het ziekenhuis van de verweerster van 14 tot 
28 april 1999.

Vanaf 1 april 2003 worden de kosten verbonden aan het endoscopisch materiaal en het 
materiaal voor viscerosynthese die het voorwerp zijn van een tegemoetkoming door de 
ziekte- en invaliditeitsverzekering of die voorkomen op een door de minister van Sociale 
Zaken vast te stellen lijst, niet opgenomen in het budget van het ziekenhuis en worden ze 
dus niet gedekt door de prijs per verpleegdag. Aangezien de kosten van het endoscopisch 
materiaal opgenomen zijn in artikel 95 van de wet op de ziekenhuizen, zoals het van toe-
passing is na de wijziging door artikel 209 van de programmawet van 24 december 2002, 
en onder de in datzelfde artikel opgesomde verstrekkingen vallen, kunnen ze aangerekend 
worden bovenop de prijs per verpleegdag.

Het bestreden vonnis verklaart de vordering van de verweersteer ontvankelijk en ge-
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grond op de volgende gronden:
- de eisers verwarren het begrip budget van het ziekenhuis met het begrip prijs per ver-

pleegdag;
- de artikelen 94 en 95 van de wet op de ziekenhuizen houden geen verband met de 

prijs per verpleegdag maar met het budget van de financiële middelen van het ziekenhuis;
- het budget wordt volgens artikel 94 geacht alle verblijfkosten te dekken, met uitzon-

dering van die welke opgesomd worden in artikel 95; 
- indien de prijs van een verpleegdag gelijkgesteld wordt met het budget, zoals de eisers 

dat ten onrechte doen, heeft de vermelding in artikel 140, §1, 3°, van de wet op de zieken-
huizen geen enkele betekenis, daar alle kosten per definitie gedekt worden door het bud-
get, met uitzondering van die welke opgesomd worden in artikel 95;

- het begrip budget heeft daarenboven betrekking op de verhouding ziekenhuis-Staat, 
terwijl het begrip prijs per verpleegdag betrekking heeft op de verhouding ziekenhuis-pa-
tiënt;

- nergens in de wet op de ziekenhuizen wordt vermeld dat de prijs per verpleegdag alles 
moet omvatten wat door het budget forfaitair gedekt wordt;

- krachtens het nieuwe artikel 95, 4°, van de wet op de ziekenhuizen, dat ten tijde van 
de ziekenhuisopname van de eiser niet van kracht was, zijn de kosten van het endosco-
pisch materiaal thans opgenomen in het budget van de financiële middelen van het zie-
kenhuis en vallen dus niet ten laste van de patiënt;

- die kosten vielen ten tijde van de oude wet, toen de eiser bij de verweerster was opge-
nomen, a contrario ten laste van de patiënt;

Met die redenen beslist het bestreden vonnis niet wettig dat de rechtsvordering gegrond 
is en veroordeelt  het  de eisers niet  wettig tot  betaling van het endoscopisch materiaal 
(schending van alle, in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

Het bestreden vonnis beslist niet wettig dat de artikelen 94 en 95 van de wet op de zie-
kenhuizen geen verband houden met de prijs per verpleegdag. Bijgevolg beslist het niet 
wettig dat de vordering van de verweerster gegrond is en veroordeelt het de eisers dus niet 
wettig tot betaling van het bedrag van 440,43 euro, vermeerderd met de interest en de kos-
ten (schending van alle, in de aanhef van het middel vermelde bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Luidens artikel 89 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd door het ko-

ninklijk besluit van 7 augustus 1987, zoals het van toepassing was vóór de op-
heffing ervan bij artikel 83 van de wet van 14 januari 2002, is de prijs per ver-
pleegdag die, niettegenstaande elk strijdig beding, mag worden aangerekend, de 
prijs die overeenkomstig de bepalingen van deze wet wordt vastgesteld door de 
minister die de volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft.

Artikel 87, eerste lid, van dezelfde wet, zoals het op de feiten van toepassing 
is, bepaalt dat de minister voor ieder ziekenhuis, op basis van een budget van fi-
nanciële middelen en van een afzonderlijk quotum van verpleegdagen, de prijs 
per verpleegdag vaststelt.

Krachtens artikel 94, eerste lid, van die wet, zoals het op de feiten van toepas-
sing is, dekt het budget van het ziekenhuis op forfaitaire wijze alle kosten die 
verband houden met het verblijf in een kamer met meer dan twee bedden en het 
verstrekken van zorgen aan de patiënten in het ziekenhuis.

Artikel 95 van die wet, zoals het te dezen op de feiten van toepassing is, geeft 
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een limitatieve opsomming van de kosten die niet gedekt worden door het budget 
van het ziekenhuis.

Uit die bepalingen volgt dat alle kosten die verband houden met het verblijf in 
een kamer met meer dan twee bedden en met het verstrekken van zorgen aan de 
patiënten in het ziekenhuis en die niet opgenomen zijn in artikel 95 van de wet, 
gedekt worden door de prijs per verpleegdag die, niettegenstaande elk strijdig 
beding, mag worden aangerekend.

Aangezien de endoscopische kosten niet opgenomen zijn in artikel 95 en niet 
vallen onder de verstrekkingen die in datzelfde artikel opgesomd worden, mogen 
zij de patiënt niet bovenop de prijs per verpleegdag aangerekend worden.

Het bestreden vonnis, dat de eisers tot betaling van die kosten veroordeelt, 
schendt de voormelde wetsbepalingen.

Het middel is gegrond.
Dictum 
Het Hof
Vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de vordering ontvanke-

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

deeltelijk vernietigde vonnis.
Houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar de vrederechter van het eerste kanton te 

Brussel.

15 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. van Eeckhoutte.

Nr. 474

3° KAMER - 15 september 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — WERKNEMERS - ONVOLLEDIGE OF ONJUISTE AANGIFTE VAN 
DE WERKGEVER - R.S.Z. - GLOBALE BEREKENING VAN DE DOOR DE WERKGEVER VERSCHULDIGDE 
BIJDRAGEN - VOORWAARDEN

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — OORZAAK — 
ALGEMEEN - R.S.Z. - FOUT IN DE UITOEFENING VAN EEN RECHTSVORDERING - TEGENPARTIJ 
- SCHADE - ADVOCATENKOSTEN - HONORARIA - VERGOEDING

1º De R.S.Z. kan het bedrag van de door de werkgever verschuldigde bijdragen alleen  
globaal  vaststellen  indien  dat  bedrag  niet  preciezer  kan  worden  bepaald.  Die  
onmogelijkheid veronderstelt dat de R.S.Z., ondanks alle reeds voorhanden gegevens,  
niet  alle  inlichtingen die hij  voor  de berekening  van de bijdragen nuttig  achtte,  heeft  
kunnen inwinnen bij de werkgever die zijn aangifteverplichtingen niet is nagekomen. (Artt. 
21, 22 en 22bis Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969)
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2º Wanneer de R.S.Z. een fout begaat in de uitoefening van de rechtsvordering die het  
ingesteld  heeft  tegen  de  tegenpartij,  moet  hij  de  schade  vergoeden  die  hij  
laatstgenoemde berokkend heeft en die bestaat in het bedrag van de advocatenkosten 
die zij heeft moet maken wegens het technisch karakter van het dossier1.

(R.S.Z. T. A.R.W. n.v. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.07.0033.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 oktober 2006 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Daniel Plas heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert de volgende twee middelen aan.
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de 

wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;

- de artikelen 1, §1, 2, §1, 21 (vóór de wijziging ervan bij de wet van 24 februari 2003), 
22 en 22bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, meer bepaald 22bis, 
tweede lid, in de wet van 27 juni 1969 gevoegd door artikel 19 van de wet van 6 juli 1989, 
in werking getreden op 1 april 1990.

Aangevochten beslissing
Het arrest wijzigt  het beroepen vonnis, dat de verwerende vennootschappen veroor-

deeld had om in hoofdsom een bedrag van 251.378,34 euro, aan sociale zekerheidsbijdra-
gen te betalen voor de chauffeurs-takelaars die door die vennootschappen sinds 1991 wer-
den tewerkgesteld,  en verklaart  de vordering van de eiser ongegrond, op de volgende 
gronden:

"de (verweersters) leiden uit de voormelde rechtspraak af dat (de eiser) verplicht is een 
onderscheid te maken tussen de arbeidsprestaties die een vervoer van zaken inhouden en 
die welke geen dergelijk vervoer inhouden;

de (verweersters) merken wat dat betreft terecht op dat het werk van de chauffeurs-ta-
kelaars, in de meeste gevallen, beperkt is tot automechanisch werk zonder vervoer van za-
ken;

Betwiste bijdragen
hoewel artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 wat betreft het 

takelen een onweerlegbaar vermoeden bevat (vervoer = bijdrage verschuldigd), zoals (de 
eiser) aanvoert, vereist de bewijsvoering dat (de eiser) aan de hand van de facturen aan-
toont hoeveel takelbeurten er per betrokken 'zelfstandige werknemer' zijn verricht;

tot grote verbazing van het (arbeids)hof is uit het onderzoek op de terechtzitting geble-

1 Zie thans art. 1022, laatste lid Ger. W., zoals gewijzigd bij W. 21 april 2007, in werking getreden 
op 1 jan. 2008. 
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ken dat (de eiser) erkent dat de bijdragen zijn gevorderd op grond van een percentage (55 
pct.?) van het bedrag van de facturen die door de 'zelfstandige' takelaars zijn opgemaakt;

het (arbeids)hof kan eens te meer alleen maar het 'amateurisme' betreuren waarmee (de 
eiser) in dit dossier te werk is gegaan, daar de inning van de sociale bijdragen op een 
nauwgezette manier dient te geschieden;

op de terechtzitting was de indruk gewekt dat (de eiser) een slordig afgewerkt dossier 
niet helemaal beheerste en daarom een uitweg heeft gezocht door de (verweersters) een 
soort schikking voor te stellen;

in die omstandigheden oordeelt het (arbeids)hof dat de hogere beroepen gegrond zijn".
Grieven
Artikel 21 van de voormelde wet van 27 juni 1969 bepaalt dat de werkgever, in de re-

gel, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid "een aangifte met verantwoording van het be-
drag van de verschuldigde bijdragen moet toezenden".

Artikel 22 bepaalt dat "wanneer geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is 
gedaan, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ambtshalve het bedrag van de verschuldig-
de bijdragen bepaalt aan de hand van alle reeds voorhanden zijnde gegevens, of na alle 
daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever, die verplicht 
is ze te verstrekken".

Artikel 22bis, tweede en derde lid, bepaalt daarenboven:
"Wanneer het onmogelijk is het bedrag van de door de werkgever verschuldigde bijdra-

gen hetzij in zijn totaliteit hetzij individueel per werknemer, vast te stellen, wordt dit be-
drag globaal bepaald door de Rijksdienst voor sociale zekerheid op basis van alle inlich-
tingen ingewonnen door de ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoe-
ring van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten, zelfs wanneer de identiteit of het juist aan-
tal van de tewerkgestelde werknemers niet gekend is.

Het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering wordt aan de werkgever met een 
aangetekende brief ter kennis gebracht".

Uit die bepalingen volgt dat, wanneer de eiser, zoals in dit geval, het bedrag van de ver-
schuldigde bijdragen niet kan vaststellen wegens gebrek aan aangifte of een onvolledige 
aangifte, hij een "globale" berekening kan maken voor alle betrokken werknemers, zonder 
dat van hem geëist kan worden dat hij voor elke werknemer, in detail, de verrichte arbeid 
en de verkregen vergoeding aantoont, zelfs niet dat hij het "juiste aantal" tewerkgestelde 
werknemers opgeeft.

De werkgever die niet de nodige inlichtingen verstrekt heeft, kan zich met andere woor-
den niet verschuilen achter het feit dat de eiser geen precieze verantwoording geeft voor 
het bedrag van de bijdragen die per betrokken werknemer verschuldigd is. Het bedrag van 
de bijdragen kan globaal - en dus noodgedwongen bij benadering - vastgesteld worden, 
tenzij de werkgever meer precieze inlichtingen verstrekt. Dit is wat de bepaling bedoelt 
wanneer ze voorschrijft dat "het bedrag van de aldus vastgestelde schuldvordering aan de 
werkgever met een aangetekende brief ter kennis wordt gebracht".

De beslissing die de rechtsvordering van de eiser tot betaling van de bijdragen die ver-
schuldigd zijn met toepassing van artikel 3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 novem-
ber 1969 ongegrond verklaart, om de doorslaggevende reden dat de aan de eiser opgeleg-
de bewijslast vereist dat hij "aan de hand van de facturen aantoont hoeveel takelbeurten er 
per betrokken zelfstandige werknemer zijn verricht", wat hij niet heeft gedaan, is bijge-
volg niet naar recht verantwoord (schending van de in de aanhef van het middel aangege-
ven wettelijke bepalingen).

Tweede middel
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Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1017 tot 1022 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 5, 1°, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de-

cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissing
Het arrest veroordeelt de eiser tot betaling van een bedrag van 10.000 euro, "dit zijn de 

ex aequo et bono begrote advocatenkosten en -honoraria", op de volgende gronden:
"in zijn arrest van 2 september 2004 beslist het Hof van Cassatie dat de advocatenkos-

ten en kosten van technische deskundigenonderzoeken aan de in het ongelijk gestelde par-
tij ten laste kunnen worden gelegd als vergoeding voor de schade die door een andere pro-
cespartij is veroorzaakt;

wegens het technisch karakter van het dossier moest in deze zaak noodgedwongen op 
een advocaat een beroep worden gedaan;

in een zaak zoals die welke aan het (arbeids)hof is voorgelegd, vormt alleen het optre-
den van advocaten een garantie voor de 'gelijkheid van wapens', volgens welk beginsel 
elke partij de redelijke kans moet krijgen om zijn zaak voor te dragen in omstandigheden 
die haar niet in een uitgesproken nadelige positie plaatsen ten aanzien van haar tegenstre-
ver;

gelet op het beroepsgeheim, gelet op het feit dat er geen enkel referentietarief bestaat, 
gelet ook op de verscheidenheid aan tarieven binnen de verschillende advocatenkantoren, 
in voorkomend geval zelfs tarieven die van geval tot geval met de cliënt worden overeen-
gekomen (uitsluitend vast, vast en variabel...), is het voor het bepalen van het bedrag van 
de schade wenselijk dat er een beroep wordt gedaan op een ramingsmethode die zowel 
objectief als billijk is".

Grieven
Zoals het arrest opmerkt, kunnen de advocatenkosten de in het ongelijk gestelde partij 

niet ten laste worden gelegd als kosten, maar eventueel wel als vergoeding voor de schade 
die de andere procespartij is berokkend. Dit volgt met name uit de artikelen 1017 tot 1022 
van het Gerechtelijk Wetboek, meer bepaald uit artikel 1018, dat een opsomming geeft 
van de kosten die deel uitmaken van de uitgaven, maar de kosten van de advocaten niet 
vermeldt.

Krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek kan de aan het slacht-
offer van een aquiliaanse fout verschuldigde schadevergoeding alleen die bestanddelen 
omvatten die een noodzakelijk gevolg zijn van de fout en de schade die hierdoor is ver-
oorzaakt.

Met andere woorden, de advocatenhonoraria en -kosten die door het slachtoffer van een 
aquiliaanse fout betaald moeten worden, kunnen alleen een bestanddeel van zijn schade 
vormen voor zover zij dat noodzakelijk karakter vertonen.

Te dezen stelt het arrest niet vast dat de advocatenkosten van de verweersters noodza-
kelijk waren gemaakt door de aan de eiser verweten fout. Het wijst er immers uitdrukke-
lijk op dat "het (arbeids)hof het gebrek aan nauwgezetheid van de eiser weliswaar alleen 
maar kan betreuren, maar dat er geen enkele reden is om te stellen dat de houding van de 
(eiser) de financiële situatie van de (verweersters) in het gedrang zou hebben gebracht".

In feite wijst het arrest er alleen op dat de verweersters advocatenkosten hebben moeten 
maken om verweer te voeren tegen de rechtsvordering van de eiser en dat laatstgenoemde 
"in het ongelijk is gesteld", maar stelt het geenszins vast dat de rechtsvordering van de ei-
ser onrechtmatig was of dat de fout van de eiser, die hierin bestond dat hij zijn dossier zo-
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gezegd slecht had beheerd, enige schade zou hebben veroorzaakt.
De verplichting om verweer te voeren tegen de rechtsvordering van de eiser, vormt 

geen schade die voortvloeit uit de vermeende nalatigheid van de eiser, maar is een gevolg 
van de rechtsvordering die de eiser op regelmatige wijze heeft ingesteld om de verschul-
digde bijdragen te vorderen (artikel 5, 1°, van de wet van 27 juni 1969).

De veroordeling van de eiser om aan de verweersters een bedrag van 10.000 euro te be-
talen wegens advocatenkosten, is bijgevolg niet naar recht verantwoord (schending van de 
in de aanhef van het middel aangegeven bepalingen).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel dat niet verduidelijkt in hoeverre het arrest de artikelen 1, §1, en 2, 

§1, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders alsook artikel 
3, 5°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van die wet 
zou hebben geschonden, is in zoverre niet ontvankelijk.

Uit de artikelen 21, 22 en 22bis van diezelfde wet, die het middel weergeeft, 
volgt dat de eiser het bedrag van de door de werkgever verschuldigde bijdragen 
alleen globaal kan vaststellen indien dat bedrag niet preciezer kan worden be-
paald. Die onmogelijkheid veronderstelt, overeenkomstig artikel 22 van de wet, 
dat de eiser, ondanks alle reeds voorhanden zijnde gegevens, niet alle inlichtin-
gen die hij voor de berekening van de bijdragen nuttig achtte, heeft kunnen in-
winnen bij de werkgever die de bij artikel 21 opgelegde verplichtingen niet is na-
gekomen.

Op grond van de overwegingen waaruit het arrest afleidt dat de eiser niet het 
aantal verrichte takelbeurten per betrokken werknemer aantoont aan de hand van 
de opgemaakte facturen, heeft het zonder schending van de voormelde artikelen 
21, 22 en 22bis kunnen beslissen dat de eiser, in tegenstelling tot wat hij beweert, 
niet in de onmogelijkheid verkeerde het bedrag van de bijdragen anders dan glo-
baal vast te stellen.

In zoverre het middel ontvankelijk is, kan het niet worden aangenomen.
Tweede middel
Het arrest dat erop wijst dat "(de eiser) slechts een heel beperkt, ja zelfs slordig 

afgewerkt administratief onderzoek heeft verricht" en "dat er in het dossier dus 
een belangrijk beoordelingsgegeven ontbreekt, wat te wijten is aan de nalatigheid 
of zelfs de achteloosheid" van de eiser, dat "het amateurisme" betreurt "waarmee 
(de eiser) in dit dossier te werk is gegaan" en dat opmerkt dat de eiser "een afge-
raffeld dossier niet helemaal beheers(t)", stelt vast dat hij een fout heeft begaan 
door een rechtsvordering tegen de verweersters in te stellen.

Alhoewel die rechtsvordering de financiële situatie van de verweersters niet in 
het gedrang heeft gebracht, erkent het arrest toch dat de verweersters, gelet op 
het technisch karakter van het dossier, advocatenkosten hebben moeten maken 
en dat die fout hun schade heeft berokkend die het arrest raamt op 10.000,00 eu-
ro.
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Het arrest dat op grond van die overwegingen het bestaan van een fout, een 
schade en een oorzakelijk verband vaststelt,  verantwoordt  zijn beslissing naar 
recht om de eiser tot de voormelde geldsom te veroordelen.

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

15 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Plas – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Geinger.

Nr. 475

3° KAMER - 15 september 2008

1º OPENBAAR MINISTERIE - MEDEDELING VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - 
SOCIALE ZEKERHEID - R.S.Z. - ONDERWERPING AAN DE ALGEMENE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING 
VOOR WERKNEMERS - BETWISTING

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — SOCIAAL 
PROCESRECHT - MEDEDELING VAN DE ZAAK AAN HET OPENBAAR MINISTERIE - SOCIALE 
ZEKERHEID - R.S.Z. - ONDERWERPING AAN DE ALGEMENE SOCIALEZEKERHEIDSREGELING VOOR 
WERKNEMERS - BETWISTING

1º  en 2°  De betwistingen betreffende de beslissingen van de R.S.Z. tot  weigering van  
onderwerping  aan  de  algemene  socialezekerheidsregeling  voor  werknemers,  zijn  
betwistingen  die,  op  straffe  van nietigheid,  aan het  openbaar  ministerie  meegedeeld  
moeten worden1. (Artt. 580, 2° en 764, eerste lid, 10° Ger.W.)

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

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0048.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 5 september 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert drie middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 580, 2°, 764, §1, 10°, zoals gewijzigd bij de wet van 17 september 2005, 

1 Zie Cass., 22 feb. 1989, A.R. S.97.0123.N, A.C. 1999, nr. 99.
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780, 4°, en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek;
- artikel 1 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 decem-

ber 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.
Aangevochten beslissingen
Het arrest verklaart het hoger beroep van de eiser ongegrond en wijst, met bevestiging 

van het beroepen vonnis, de rechtsvordering van de verweerders toe en vernietigt de wei-
gering tot onderwerping (van de eerste en de tweede verweerder) aan de sociale zeker-
heid, zonder dat de zaak meegedeeld werd aan het openbaar ministerie, te dezen het audi-
toraat-generaal.

Grieven
Artikel 1 van de voormelde wet van 27 juni 1969 bepaalt dat de persoon die door een 

arbeidsovereenkomst aan de werkgever is gebonden, onderworpen is aan de sociale zeker-
heid van de werknemers.

Krachtens artikel 580, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, neemt de arbeidsrechtbank 
kennis van geschillen betreffende de verplichtingen van de werkgevers opgelegd door de 
wetgeving inzake sociale zekerheid.

Overeenkomstig artikel 580, 2°, neemt het arbeidsgerecht ook kennis van de geschillen 
betreffende de rechten en verplichtingen van de werknemers die voortvloeien uit de wet-
ten en verordeningen onder 1°.

Artikel 764, §1, 10°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de vorderingen, bepaald 
in artikel 580, 2°, op straffe van nietigheid aan het openbaar ministerie meegedeeld wor-
den.

Te dezen stelt het arrest vast dat de eerste twee verweerders de beslissing betwist heb-
ben op grond waarvan de eiser geweigerd heeft hen aan de sociale zekerheid van de werk-
nemers te onderwerpen en dat zij laatstgenoemde op 27 augustus 2001 voor de arbeids-
rechtbank gedagvaard hebben.

De verweerster is vrijwillig tussengekomen in de rechtspleging die door de eerste twee 
verweerders is ingesteld.

De rechtsvordering van de eerste twee verweerders tot nietigverklaring van de weige-
ring van de eiser om hen aan de sociale zekerheid te onderwerpen, is een vordering die 
bedoeld wordt in voormeld artikel 580, 2°.

De zaak moest bijgevolg aan het openbaar ministerie meegedeeld worden.
Te dezen blijkt uit het arrest dat alleen de raadslieden van de partijen op de terechtzit-

tingen van 30 mei en 27 juni 2007 in hun middelen en in hun opmerkingen zijn gehoord.
In het arrest wordt geen melding gemaakt van een advies van de auditeur-generaal, hoe-

wel artikel 780, 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat het vonnis, op straffe van 
nietigheid, de vermelding van het advies van het openbaar ministerie bevat.

Artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de regels van het geding, voor 
zover de bepalingen van dit boek er niet van afwijken, toepasselijk zijn op de rechtsmid-
delen.

Uit de voormelde overwegingen volgt dat het arrest nietig is, daar het gewezen werd 
zonder mededeling van de zaak aan het openbaar ministerie en zonder het advies van de 
auditeur-generaal; het schendt bijgevolg de in de aanhef van het middel aangehaalde wet-
telijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
Het arrest stelt vast dat de eerste twee verweerders de beslissingen betwistten 

op grond waarvan de eiser weigerde hen aan de algemene regeling van de sociale 
zekerheid van de werknemers te onderwerpen.

Dergelijke  betwistingen hebben betrekking op de  rechten en verplichtingen 
van de werknemers, die voortvloeien uit de wetgeving inzake sociale zekerheid 
in de zin van artikel 580, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek.

Krachtens artikel 764, eerste lid, 10°, van datzelfde wetboek, worden de be-
twistingen bedoeld in artikel 580, 2°, op straffe van nietigheid meegedeeld aan 
het openbaar ministerie.

Noch uit het arrest, noch uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat het openbaar ministerie zijn advies gegeven heeft.

Het arrest schendt de voormelde 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.
Houdt de kosten aan en laat  de beslissing daaromtrent  aan de feitenrechter 

over.
Verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.

15 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. De Bruyn.

Nr. 476

2° KAMER - 16 september 2008

1º DIEFSTAL EN AFPERSING - DIEFSTAL - MATERIEEL ELEMENT - ZAAK DIE AAN EEN 
ANDER TOEBEHOORT - MEDISCH DOSSIER DAT BEWAARD WORDT IN EEN ZIEKENHUIS - TOEPASSING

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - MATERIEEL ELEMENT - DIEFSTAL - ZAAK DIE 
AAN EEN ANDER TOEBEHOORT - MEDISCH DOSSIER DAT BEWAARD WORDT IN EEN ZIEKENHUIS - 
TOEPASSING

1º en 2° Uit de artikelen 15, §1 en 17quater, §1 Ziekenhuiswet en 1, §§1 en 3 en 6, §1 van  
het  koninklijk  besluit  van  3  mei  1999  houdende  bepaling  van  de  algemene 
minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier moet voldoen, volgt dat het medisch  
dossier aan het ziekenhuis toebehoort en niet aan een individuele arts. 

(D. T. AZ JAN PALFIJN)
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ARREST

(A.R. P.07.1572.N)

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

correctionele kamer, van 24 september 2007.
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, zeven middelen 

aan.
Raadsheer Koen Mestdagh heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Tweede middel
Eerste onderdeel
4. Het onderdeel voert schending aan van artikel 461 Strafwetboek: het zieken-

huis noch de hoofdgeneesheer zijn eigenaar van het medisch dossier zodat niet 
alle constitutieve bestanddelen van het misdrijf diefstal vervuld zijn.

5. Artikel 461 Strafwetboek bepaalt: "Hij die een zaak die hem niet toebehoort, 
bedrieglijk wegneemt, is schuldig aan diefstal."

6. Krachtens artikel 15, §1, Ziekenhuiswet moet voor elke patiënt een medisch 
dossier worden aangelegd en in het ziekenhuis worden bewaard.

Krachtens artikel 17quater, §1, Ziekenhuiswet moet onder de verantwoorde-
lijkheid van het hoofd van het verpleegkundig departement, voor elke patiënt een 
verpleegkundig dossier worden aangelegd, dat samen met het medisch dossier 
het enig patiëntendossier vormt en in het ziekenhuis wordt bewaard onder de 
verantwoordelijkheid van de hoofdgeneesheer.

Krachtens artikel 1, §1, van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 houdende 
bepaling van de algemene minimumvoorwaarden waaraan het medisch dossier, 
bedoeld in artikel 15 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augus-
tus 1987, moet voldoen, wordt in een ziekenhuis, zoals bedoeld in artikel 2 Zie-
kenhuiswet, voor elke patiënt een medisch dossier aangelegd, dat samen met het 
verpleegkundig dossier het patiëntendossier vormt.

Krachtens artikel 1, §3, van het voormelde koninklijk besluit dient het medisch 
dossier gedurende minstens dertig jaar in het ziekenhuis te worden bewaard.

Krachtens artikel 6, §1, eerste lid, van dit koninklijk besluit worden de dossiers 
van alle patiënten die de dienst verlaten hebben geklasseerd en bewaard in een 
medisch archief dat bij voorkeur centraal en elektronisch, of minstens op het ni-
veau van de dienst wordt gegroepeerd met een enig nummer per patiënt binnen 
het ziekenhuis. 

Uit  die bepalingen volgt dat  het  medisch dossier aan het ziekenhuis toebe-
hoort. 

Het onderdeel dat van een andere rechtsopvatting uitgaat, faalt naar recht.
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(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzitter – 
Verslaggever:  de h. Mestdagh –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Duinslaeger, advo-
caat-generaal – Advocaat: mr. J. Haentjens, Dendermonde.

Nr. 477

2° KAMER - 16 september 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ONONTBEERLIJKE 
MAATREGEL OM DE WAARHEID AAN DE DAG TE BRENGEN - REDENGEVING

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET 
REDENEN OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ONONTBEERLIJKE 
MAATREGEL OM DE WAARHEID AAN DE DAG TE BRENGEN - REDENGEVING

3º ONDERZOEKSRECHTER - BEWIJSVOERING - AFLUISTERMAATREGEL - MET REDENEN 
OMKLEDE BESCHIKKING - BIJZONDERE MOTIVERINGSVEREISTE - ONONTBEERLIJKE MAATREGEL OM DE 
WAARHEID AAN DE DAG TE BRENGEN - REDENGEVING

1º, 2° en 3° De enkele vermelding dat andere onderzoeksdaden niet volstaan, voldoet niet  
aan de bijzondere motiveringsvereiste van artikel 90quater, §1, tweede lid Wetboek van  
Strafvordering, dat bepaalt dat de beschikking van de onderzoeksrechter, op straffe van  
nietigheid, de redenen vermeldt waarom de maatregel onontbeerlijk is om de waarheid 
aan  de dag  te  brengen;  waar  de  beschikking  bijgevolg  moet  vermelden  waarom de  
maatregel concreet onontbeerlijk is, is de naleving van deze motiveringsplicht evenwel 
niet  aan  bepaalde  wettelijke  voorgeschreven  of  uitdrukkelijke  bewoordingen  
onderworpen,  maar  kan  zij  blijken  uit  de  samenhang  van  de  bewoordingen  van  de 
beschikking1. 

(L.)

ARREST

(A.R. P.08.0620.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 10 maart 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.

1 Zie  Cass.,  5  okt.  2005,  A.R.  P.05.1056.F,  A.C. 2005,  nr.  483;  Cass.,  26  dec.  2006,  A.R. 
P.06.1621.F, A.C. 2006, nr. 676.
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Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Middel
2. Het middel voert schending aan van de artikelen 90quater, §1, tweede lid, en 

235bis, §6, Wetboek van Strafvordering: het arrest oordeelt ten onrechte dat de 
beschikkingen van de onderzoeksrechter die machtiging verleent voor de afluis-
termaatregel, de redenen aangeven waarom de maatregel onontbeerlijk is.

3. Artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvordering bepaalt dat 
de beschikking op straffe van nietigheid de redenen vermeldt waarom de maatre-
gel onontbeerlijk is om de waarheid aan de dag te leggen.

4. De enkele vermelding dat andere onderzoeksdaden niet volstaan, voldoet 
niet  aan  de  bijzondere  motiveringsvereiste.  De  beschikking  moet  vermelden 
waarom de maatregel concreet onontbeerlijk is.

De naleving van de motiveringsplicht is evenwel niet aan bepaalde wettelijke 
voorgeschreven of uitdrukkelijke bewoordingen onderworpen. Ze kan blijken uit 
de samenhang van de bewoordingen van de beschikking.

5. De beschikkingen van de onderzoeksrechter ter verantwoording van de af-
luistermaatregel vermelden onder meer de volgende redenen voor de machtiging: 

"Overwegende dat uit het tot op heden gevoerde onderzoek er ernstige aanwij-
zingen naar voren komen dat verdachten zich bezig houden met het witwassen 
van criminele inkomsten; dat hun aankopen van onroerende goederen die zij de 
laatste jaren gedaan hebben, buiten verhouding staan met hun legale inkomsten. 

Overwegende dat een afluistermaatregel noodzakelijk is ten einde na te gaan 
wie betrokken is bij de feiten en ten einde de herkomst van de mogelijk witge-
wassen gelden na te gaan; dat de klassieke middelen om dit misdrijf vast te stel-
len in casu niet volstaan; dat de toepassing van onderhavige bewakingsmaatregel 
onontbeerlijk is om de waarheid aan het licht te brengen". 

6. Het arrest oordeelt: "De onderzoeksrechter heeft verder ook, op de wijze 
vereist door artikel 90quater, §1, tweede lid, 2°, Wetboek van Strafvordering, ge-
motiveerd waarom de bevolen maatregelen onontbeerlijk waren om de waarheid 
aan de dag te leggen. Inzonderheid heeft hij aangegeven dat de maatregelen on-
ontbeerlijk waren om uit te maken wie in voorkomend geval bij de witwasmis-
drijven betrokken was en van waar de eventueel witgewassen gelden afkomstig 
waren. Hij heeft hierbij vastgesteld dat de klassieke middelen van onderzoek niet 
volstonden om het onderzochte misdrijf vast te stellen". 

Aldus geeft het arrest te kennen dat de beschikkingen van de onderzoeksrech-
ter zich niet beperken tot de loutere vaststelling dat de andere onderzoeksdaden 
niet volstaan. Het onderzoekt de bewoordingen van de beschikkingen van de on-
derzoeksrechter in hun onderlinge samenhang en oordeelt  dat  de onderzoeks-
rechter met het geheel van de redenen vermeld in zijn beschikkingen de feitelijke 
gegevens aangeeft waarom volgens hem de bevolen maatregel concreet onont-
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beerlijk is om de waarheid aan het licht te brengen. Hierdoor is de beslissing naar 
recht verantwoord.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen. 
7. De aangevoerde schending van artikel 235bis, §6, Wetboek van Strafvorde-

ring is geheel afgeleid uit de hierboven vergeefs aangevoerde onwettigheid.
In zoverre is het middel niet ontvankelijk. 
Ambtshalve onderzoek voor het overige
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.

16 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaten: mrs. F. Deruyck, Antwerpen en K. Beirnaert, Antwerpen.

Nr. 478

2° KAMER - 16 september 2008

1º BEWIJS — BELASTINGZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - DOUANE EN 
ACCIJNZEN - NIET-OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN HANDELSBOEKEN, HANDELSGESCHRIFTEN, 
HANDELSDOCUMENTEN - ART. 205 AWDA - BIJZONDER EN WEERLEGBAAR BEWIJSMIDDEL - 
DRAAGWIJDTE

2º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSMISDRIJF - BEWIJS - GESCHRIFTEN - NIET-
OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN HANDELSBOEKEN, HANDELSGESCHRIFTEN, HANDELSDOCUMENTEN 
- ART. 205 AWDA - BIJZONDER EN WEERLEGBAAR BEWIJSMIDDEL - DRAAGWIJDTE

3º BEWIJS — BELASTINGZAKEN — GESCHRIFTEN — ALLERLEI - DOUANE EN 
ACCIJNZEN - NIET-OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN HANDELSBOEKEN, HANDELSGESCHRIFTEN, 
HANDELSDOCUMENTEN - GEEN NEERLEGGING OF OVERLEGGING VAN DEZE GESCHRIFTEN - 
BIJZONDER EN WEERLEGBAAR BEWIJSMIDDEL - ART. 205 AWDA - TOEPASSINGSVOORWAARDE - 
BEWIJS VAN BESTAAN EN INHOUD VAN DEZE GESCHRIFTEN DOOR ANDERE MIDDELEN

4º DOUANE EN ACCIJNZEN - ACCIJNSMISDRIJF - BEWIJS - GESCHRIFTEN - NIET-
OVEREENSTEMMENDE GEGEVENS IN HANDELSBOEKEN, HANDELSGESCHRIFTEN, HANDELSDOCUMENTEN 
- GEEN NEERLEGGING OF OVERLEGGING VAN DEZE GESCHRIFTEN - BIJZONDER EN WEERLEGBAAR 
BEWIJSMIDDEL - ART. 205 AWDA - TOEPASSINGSVOORWAARDE - BEWIJS VAN BESTAAN EN 
INHOUD VAN DEZE GESCHRIFTEN DOOR ANDERE MIDDELEN

1º  en  2°  Artikel  205  AWDA,  dat  bepaalt  dat  wanneer  de  ambtenaren  der  douane  en  
accijnzen  vaststellen  dat  de  handelsboeken,  de  handelsgeschriften  of  de  
handelsdocumenten van een handelaar  gegevens bevatten  die  niet  overeenstemmen 
wat  betreft  de aan-  en verkoop van met  rechten of  met  accijns belaste goederen of  
goederen waarvoor bedragen bij  invoer  of  bij  uitvoer  kunnen worden toegekend,  die  
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boeken,  geschriften  en  documenten  kunnen  worden  ingeroepen  als  bewijs  van  de  
vaststelling van een fraude dezer rechten zolang het tegendeel niet bewezen is, voorziet  
in  een  bijzonder  en  weerlegbaar  bewijsmiddel  inzake  douane  en  accijnzen,  zonder  
afbreuk te doen aan de andere toepasselijke bewijsmiddelen, onder meer de processen-
verbaal van de ambtenaren, bedoeld in artikel 272 AWDA. 

3º  en  4°  De  wettigheid  van  de  toepassing  van  artikel  205  AWDA vereist  niet  dat  de  
handelsboeken,  de  handelsgeschriften  of  de  handelsdocumenten  van  de  handelaar 
daadwerkelijk  als  overtuigingsstukken  voorhanden  zijn  of  de  strafrechter  worden 
overgelegd; het bewijs van het bestaan en de inhoud ervan kan eventueel met andere  
aan het recht beantwoordende middelen worden geleverd. 

(M. T. BELGISCHE STAAT – Minister van Financiën)

ARREST

(A.R. P.08.0622.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest (nr. 464) van het Hof van Beroep 

te Antwerpen, correctionele kamer, van 12 maart 2008. 
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
Eerste onderdeel
1. Het onderdeel voert aan: overeenkomstig artikel 205 AWDA dient uit de 

handelsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten zelf te blijken 
dat er geen overeenstemming is wat betreft de aankoop en verkoop van de met 
rechten of met accijns belaste goederen; door te oordelen dat er voldaan werd 
aan de toepassingsvoorwaarden van artikel 205 AWDA en dit niettegenstaande 
de relevante stukken zelf, zijnde de diskette(s) waarop de elektronische gegevens 
(de dagelijkse tellerstanden van de pompen) van de pompstations van de nv Kha-
lid werden bijgehouden, de leveringsbonnen en de pompregisters van 2001, niet 
als overtuigingsstuk werden toegevoegd, schenden de appelrechters artikel 205 
AWDA.

2. Artikel 205 AWDA bepaalt: 
"Wanneer de ambtenaren der douane en accijnzen vaststellen dat de handels-

boeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van een handelaar gege-
vens bevatten die niet overeenstemmen wat betreft de aan- en verkoop van met 
rechten of met accijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij in-
voer of bij uitvoer kunnen worden toegekend, kunnen die boeken, geschriften en 
documenten worden ingeroepen als bewijs van de vaststelling van een fraude de-
zer rechten zolang het tegendeel niet bewezen is".

Deze wetsbepaling voorziet in een bijzonder en weerlegbaar bewijsmiddel in-
zake douane en accijnzen, zonder afbreuk te doen aan de andere toepasselijke be-
wijsmiddelen, onder meer de processen-verbaal van de ambtenaren, bedoeld in 
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artikel 272 AWDA. 
3. Anderzijds vereist de wettigheid van de toepassing van artikel 205 AWDA 

niet dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of de handelsdocumenten van 
de handelaar daadwerkelijk als overtuigingsstukken voorhanden zijn of de straf-
rechter worden overgelegd. Het bewijs van het bestaan en de inhoud ervan kan 
eventueel met andere aan het recht beantwoordende middelen worden geleverd. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
(...) 
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

16 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Huybrechts – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Maes en De Bruyn.

Nr. 479

2° KAMER - 16 september 2008

TAALGEBRUIK — GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935) — IN EERSTE 
AANLEG — STRAFZAKEN - GERECHTELIJK ONDERZOEK - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING IN 
HET FRANS - MEERDERE VERDACHTEN - VERKLARINGEN TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK 
AFGELEGD VOOR DE POLITIE IN HET FRANS - MEERDERHEID VAN VERDACTEN DIE IN DIEZELFDE 
VERKLARING KIEZEN VOOR DE NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING - VERDACHTEN NIET VERHOORD 
DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER - GEEN AANVRAAG TOT TAALWIJZIGING GERICHT AAN DE 
ONDERZOEKSRECHTER - AFSLUITEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK - VORDERING TOT 
REGELING VAN DE RECHTSPLEGING OPGESTELD IN HET NEDERLANDS - REGELMATIGHEID

De  enkele  omstandigheid  dat  de  meerderheid  van  de  verdachten  gedurende  het  
gerechtelijk onderzoek hun verklaring in het Frans hebben afgelegd, belet het openbaar  
ministerie  niet  om  bij  de  regeling  van  de  rechtspleging  de  zaak,  wegens  de 
noodwendigheden  van de zaak,  in  het  Nederlands  voor  de  raadkamer  aanhangig  te  
maken,  wanneer  diezelfde  verdachten  tijdens  het  gerechtelijk  onderzoek  in  hun  
verklaringen  uitdrukkelijk  gekozen  hebben  voor  de  Nederlandstalige  procedure;  de 
omstandigheid dat die verdachten, die door de onderzoeksrechter niet werden verhoord,  
geen aanvraag in die zin rechtstreeks aan de onderzoeksrechter hebben gericht, doet  
daaraan geen afbreuk. (Art. 16, §§1 en 2 Taalwet Gerechtszaken)

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

ARREST

(A.R. P.08.0652.N)

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

sel, kamer van inbeschuldigingstelling, van 20 maart 2008.
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De eiseressen voeren in een memorie die aan dit arrest is gehecht, een middel 
aan.

Raadsheer Paul Maffei heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Patrick Duinslaeger heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
Eerste onderdeel 
1. Het onderdeel voert schending aan van de artikelen 12 en 16, §1, Wet Taal-

gebruik  in  Gerechtszaken:  de  verweerders  hebben  een  administratieve  woon-
plaats in een gemeente van de Brusselse agglomeratie en hebben tijdens hun ver-
hoor gebruik gemaakt van het Frans; het arrest kan derhalve niet rechtsgeldig 
oordelen dat het openbaar ministerie voor de regeling van de rechtspleging op 
grond van de noodwendigheden van de zaak gebruik kan maken van het Neder-
lands. 

2. Artikel 16, §1, Wet Taalgebruik Gerechtszaken bepaalt: "Voor de andere 
politierechtbanken van het rechterlijk arrondissement Brussel dan die in het vori-
ge artikel bedoeld en voor de Correctionele Rechtbank van Brussel rechtspreken-
de in eerste aanleg, wordt de rechtspleging in het Frans gevoerd indien de ver-
dachte in een Waalse gemeente woonachtig is; in het Nederlands indien de ver-
dachte in een Vlaamse gemeente woonachtig is; in het Frans of in het Nederlands 
indien de verdachte woonachtig is in een gemeente van de Brusselse agglomera-
tie naargelang hij zich voor zijn verklaringen in het onderzoek en, bij ontstente-
nis hiervan, in het vooronderzoek, van een of andere dezer talen heeft bediend. 
In alle andere gevallen wordt, volgens de noodwendigheden der zaak, het Frans 
of het Nederlands gebruikt". 

3. De enkele omstandigheid dat de meerderheid van de verdachten gedurende 
het gerechtelijk onderzoek hun verklaringen in het Frans hebben afgelegd, belet 
het openbaar ministerie niet om bij de regeling van de rechtspleging de zaak we-
gens de noodwendigheden van de zaak in het Nederlands voor de raadkamer 
aanhangig te maken, wanneer diezelfde verdachten tijdens het gerechtelijk on-
derzoek in hun verklaringen uitdrukkelijk gekozen hebben voor de Nederlandsta-
lige procedure. De omstandigheid dat die verdachten, die door de onderzoeks-
rechter niet werden verhoord, geen aanvraag in die zin rechtstreeks aan de onder-
zoeksrechter hebben gericht, doet daaraan geen afbreuk. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseressen in de kosten.

16 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
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slaggever: de h. Maffei – Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-gene-
raal – Advocaat: mrs. S. Mary, Brussel.

Nr. 480

2° KAMER - 17 september 2008

(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - STEDENBOUWKUNDIGE HERSTELVORDERING - 
AARD VAN DE BESLISSING - CASSATIEBEROEP - STRAFVORDERING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP

2º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — TERMIJNEN VOOR 
CASSATIEBEROEP EN BETEKENING — STRAFVORDERING — 
VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - STEDENBOUW - 
STEDENBOUWKUNDIGE HERSTELVORDERING - AARD VAN DE BESLISSING

3º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — BESLISSINGEN VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP — STRAFVORDERING — ALLERLEI - STEDENBOUW - 
STEDENBOUWKUNDIGE HERSTELVORDERING - AARD VAN DE BESLISSING

1º,  2°  en  3°  Het  cassatieberoep  van  de  beklaagde  is  voorbarig  en  bijgevolg  niet  
ontvankelijk, in zoverre het gericht is tegen de beslissing die op de strafvordering welke  
tegen  die  beklaagde  is  ingesteld,  uitspraak  doet  over  de  herstelvordering  van  de 
gemachtigde  ambtenaar,  wanneer  het  bestreden  arrest  de  beklaagde  enerzijds  akte 
verleent  van  zijn  verbintenis  tot  herstel  van  de  plaats  en  anderzijds  de  uitspraak 
aanhoudt over de herstelmaatregelen die de gemachtigde ambtenaar en de directrice 
belast met de natuurlijke rijkdommen en het milieu van het ministerie van het Waalse  
Gewest tegen de beklaagde kan vorderen indien die zijn verbintenis niet nakomt1.  (Art. 
416, eerste lid Sv.)

(B. e.a. T. A. e.a.)

De heer procureur-generaal J.F. Leclercq heeft in substantie gezegd (vertaling):
1. Het hoofdprobleem dat met deze cassatieberoepen aan het onderzoek van het Hof 

wordt voorgelegd, is of er grond bestaat om de beslissing over de vordering tot herstel van 
de plaats in de oorspronkelijke toestand te handhaven in het kader van de beslissing op de 
strafvordering in de ruime zin, dan wel of de beslissing over de vordering tot herstel van 
de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  (en,  ruimer,  over  de  stedenbouwkundige 
herstelvordering) moet worden losgekoppeld van de beslissing op de strafvordering2.

2.  Toegegeven,  de  handhaving  van  de  voormelde  beslissing  in  het  kader  van  de 
beslissing op de strafvordering in de ruime zin is niet,  prima facie,  zonder praktische 
bezwaren.

Drie voorbeelden:
- het voorbarig karakter van het cassatieberoep tegen de beslissing van strafrechtelijke 

veroordeling, op grond dat de beslissing tot herstel van de plaats in de oorspronkelijke 
toestand geen eindbeslissing is;

- het voorbarig karakter van het cassatieberoep tegen de beslissing op de burgerlijke 

1 Zie concl. O.M. in A.C. 2008, nr. 480.
2 Voor een voortreffelijk exposé van de problematiek, zie concl. advocaat-generaal M. DE SWAEF, 
Cass. 24 februari 2004, A.R. P.03.1143.N, A.C. 2004, nr. 96.
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belangen, op grond dat de beslissing op de strafvordering geen eindbeslissing is omdat de 
uitspraak  over  het  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  wordt 
aangehouden;

-  de  omstandigheid  dat  alleen  het  openbaar  ministerie  de  bij  wet  bepaalde 
rechtsmiddelen kan uitoefenen, aangezien de gemachtigde ambtenaar geen partij is in het 
geding  en  het  hoger  beroep  of  het  cassatieberoep  van  die  gemachtigde  ambtenaar, 
bijgevolg niet ontvankelijk is.

Andere  verrassende  gevolgen zijn  bijvoorbeeld  de voortzetting,  in  principe,  van  de 
procedure  van  herstel  van  de  plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand,  aangezien  deze 
maatregel, ondanks het feit dat die procedure tot de sfeer van de strafvordering behoort, 
een burgerlijk karakter behoudt ... dit terwijl de strafvordering in de strikte zin, verjaard 
is. 

3. Er kan evenwel niet ontkend worden dat, ofschoon de maatregel tot herstel van de 
plaats  in  de  oorspronkelijke  toestand  geen  straf  is  in  het  intern  recht,  die  maatregel 
afhankelijk  is  van  de  vaststelling  van  een  misdrijf;  hij  is  dus  de  voorzetting  van  de 
strafsanctie  in  de strikte  zin.  Deze maatregel  beoogt  geen  particulier  belang zoals  de 
schadeloosstelling van de schadelijder; hij strekt ertoe, in het algemeen belang, een einde 
te maken aan een wederrechtelijke toestand, zonder enig verband met de bescherming van 
de particuliere belangen van de overheid.

De maatregel kan zelfs als een straf worden beschouwd, in het licht van het begrip 
beschuldiging in strafzaken uit artikel 6.1. van het Verdrag tot Bescherming van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden. Deze juridische aard in het internationaal recht is niet 
onbelangrijk voor de rechtzoekende en zijn recht op een eerlijke behandeling van de zaak.

Het  behoud  van  de  stedenbouwkundige  herstelmaatregel  in  de  sfeer  van  de 
strafvordering biedt nóg een voordeel,  enerzijds, voor het behoud van een ambtshalve 
toezicht door het Hof en, anderzijds, omdat er geen vormelijkheid mee gepaard gaat, in de 
zin  dat  de  voormelde  maatregel  geen  burgerlijke  partijstelling  van  de  gemachtigde 
ambtenaar vereist.

4. Ik ben dus geneigd te denken dat moet nagedacht worden over een poging om de 
voordelen van beide meningen met elkaar te verzoenen.

Een  manier  daartoe  lijkt  mij  de  scheiding  van  de  beslissing  van  strafrechtelijke 
veroordeling (strafvordering in de strikte zin) en de stedenbouwkundige herstelbeslissing 
(strafvordering in de ruime zin). In dat geval zijn twee strafformules nodig. Men gaat naar 
twee autonome toepassingen van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, vermits 
het lot van beide beslissingen niet noodzakelijk meer met elkaar verbonden zou zijn.

Te dezen is dit nieuwe antwoord op het probleem dat aan het Hof wordt voorgelegd, 
uiteraard  zowel  van  toepassing  op  het  cassatieberoep  van  de  beklaagde  als  op  het 
cassatieberoep van de burgerrechtelijk aansprakelijke.

5. Voor het overige is er grond om de gebruikelijke regels toe te passen.
Besluit: verwerping.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.07.1838.F)

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

Luik, correctionele kamer, van 14 november 2007.
Raadsheer Paul Mathieu heeft verslag uitgebracht.
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Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Het cassatieberoep van F. B.:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de tegen 

de eiser ingestelde strafvordering, uitspraak doet
a. over de schuldvraag en over de straf:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
b. over de herstelvordering:
Het arrest verleent de eisers enerzijds akte van hun verbintenis tot herstel van 

de plaats in de oorspronkelijke toestand en houdt anderzijds de uitspraak aan 
over de herstelmaatregelen die de gemachtigde ambtenaar en de directrice belast 
met de natuurlijke rijkdommen en het milieu van het ministerie van het Waalse 
Gewest, tegen de eisers kan vorderen mochten die hun verbintenis niet nakomen.

Dergelijke beslissing is geen eindbeslissing in de zin van artikel 416, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, en valt niet onder de in het tweede lid 
van dat artikel bedoelde gevallen.

Het cassatieberoep is bijgevolg niet ontvankelijk.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die de verweerders sub 29 tot 41 tegen de eiser hebben 
ingesteld:

Het bestreden arrest werd ten aanzien van die verweerders, burgerlijke partij-
en, bij verstek gewezen en staat open voor verzet.

Het cassatieberoep dat op 27 november 2007 werd ingesteld, dus tijdens de ge-
wone termijn om verzet aan te tekenen, is voorbarig en bijgevolg niet ontvanke-
lijk.

3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-
lijke rechtsvorderingen die de verweerders sub 3 tot 28, 42 en 43, tegen de eiser 
hebben ingesteld:

De eiser voert geen middel aan.
B. Het cassatieberoep van de naamloze vennootschap Komatco:
1. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die, op de tegen 

haar ingestelde vordering van het openbaar ministerie,
a. haar hoofdelijk tot betaling van de geldboete en in de kosten veroordeelt:
De eiseres voert geen middel aan.
b. uitspraak doet over de herstelvordering:
Op dezelfde gronden als hoger sub A.1.b aangegeven, is het cassatieberoep 

niet ontvankelijk.
2. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die door de verweerders sub 29 tot 41, tegen de eiseres 
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zijn ingesteld:
Op dezelfde grond als sub A.2 aangegeven, is het cassatieberoep niet ontvan-

kelijk.
3. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissingen op de burger-

lijke rechtsvorderingen die door de verweerders sub 3 tot 28, 42 en 43, tegen de 
eiseres zijn ingesteld:

De eiseres voert geen middel aan.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt de cassatieberoepen.
Veroordeelt ieder van de eisers in de kosten van zijn cassatieberoep. 

17 september 2008 – 2° kamer (voltallige terechtzitting) –  Voorzitter: de h. Londers, 
eerste voorzitter – Verslaggever: de h. Mathieu – Gelijkluidende conclusie van de h. Lec-
lercq, procureur-generaal.

Nr. 481

2° KAMER - 17 september 2008

WAPENS - BEZIT - ONWETTIG VOORHANDEN HEBBEN - AMNESTIE - DRAAGWIJDTE

Art. 44, §1 van de Wet houdende regeling van economische en individuele activiteiten met  
wapens, belet de vervolgingen van degene die, binnen de in deze bepaling vastgelegde  
termijn,  de  vergunning  aanvraagt  die  nodig  is  voor  het  bezit  van een wapen dat  hij  
onwettig voorhanden heeft, voorzover het betrokken wapen niet wordt gezocht of staat 
geseind;  deze  bepaling  doet  evenwel  de  strafvordering  niet  vervallen  die,  vóór  de 
inwerkingtreding van de voormelde wet, wegens een dergelijk misdrijf was ingesteld. (Art. 
44, §1 Wet 8 juni 2006)

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen T. F.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0953.F)

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

gen, correctionele kamer, van 29 april 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift, waarvan een eensluidend verklaard af-

schrift aan dit arrest is gehecht, twee middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die de verweer-
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der veroordeelt wegens het hem sub II in de zaak 36.07.32126/00 (zaak IV) ten 
laste gelegde dragen van een wapen: 

Het tweede middel
Het bestreden arrest beslist dat "niettegenstaande de inwerkingtreding, op 9 

juni 2006, van de (nieuwe) wapenwet van 8 juni 2006, de feiten van [telastleg-
ging II van zaak IV] strafbaar blijven mits dezelfde voorwaarden zijn vervuld als 
die welke bij de wet van 3 januari 1933 waren bepaald" en dat met toepassing 
van artikel 2 van het Strafwetboek, artikel 17 van laatstgenoemde wet erop toe-
passelijk is.

Op de dag van de uitspraak van het arrest bleef het zonder wettige reden en 
zonder machtiging dragen van een vuurwapen als verweerwapen verboden bij ar-
tikel 7 van de Wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en 
het dragen van wapenen en op den handel in munitie, aangezien artikel 47 van de 
wet van 8 juni 2006, zoals het op de feiten hier van toepassing is, deze bepaling 
niet heeft opgeheven en krachtens artikel 49, het artikel 14, eerste lid, van dezelf-
de wet dat het dragen van een vergunningsplichtig vuurwapen regelt, nog niet in 
werking was getreden.

Artikel 47 van de wet van 8 juni 2006 heeft evenwel artikel 17 van de wet van 
3 januari 1933, dat het onwettig dragen van een verweerwapen strafte, opgehe-
ven.

Daaruit volgt dat, ofschoon de feiten van de telastlegging als misdrijf waren 
omschreven op de dag van de uitspraak van het arrest, ze toentertijd niet straf-
baar waren en dus geen aanleiding konden geven tot vervolgingen.

Het middel is in zoverre gegrond.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing die bepaalde ver-

volgingen  wegens  het  voorhanden  hebben  van  wapens  niet-ontvankelijk  ver-
klaart, met name:

1. in de zaak 36.89.100098/97 (zaak I) en in de zaak 36.07.32126/00 (telastleg-
ging I van de zaak IV):

Eerste middel
Artikel 44, §1, van de wapenwet van 8 juni 2006 belet de vervolgingen van de-

gene die, binnen de door deze bepaling vastgelegde termijn, de vergunning aan-
vraagt die nodig is voor het bezit van een wapen dat hij onwettig voorhanden 
heeft, voorzover het betrokken wapen niet wordt gezocht of staat geseind. Deze 
bepaling doet evenwel de strafvordering niet vervallen die, vóór de inwerkingtre-
ding van de voormelde wet, wegens een dergelijk misdrijf was ingesteld.

Door de verweerder het voordeel toe te kennen van het voormelde artikel 44, 
§1, ofschoon de strafvordering tegen hem reeds vóór de inwerkingtreding van de 
wet op gang was gebracht, schenden de appelrechters deze wetsbepaling.

Het middel is dienaangaande gegrond.
2. in de zaak 36.42.100674/97 (zaak III);
Eerste middel
Het middel is, om dezelfde redenen als hoger uiteengezet, gegrond.
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Het Hof kan evenwel de reden die in het middel wordt bekritiseerd en waarop 
de bestreden beslissing van niet-ontvankelijkheid is gegrond, vervangen door een 
rechtsgrond die het dictum verantwoordt.

Zoals de eiser in zijn tweede middel uiteenzet, zijn de vervolgingen wegens 
het voorhanden hebben van drie Winchesterkarabijnen echter niet ontvankelijk, 
aangezien de wet van 3 januari 1933, die te dezen van toepassing is, deze indeel-
de in de categorie jacht- of sportwapens, waarvan het voorhanden hebben niet 
vergunningsplichtig en dus niet strafbaar was.

Daaruit volgt dat het eerste middel, ook al is het gegrond, niet tot cassatie kan 
leiden en bijgevolg niet ontvankelijk is.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
C. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de overige beslissingen op de 

strafvordering:
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissingen zijn overeenkomstig de wet gewezen.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de verweerder veroordeelt we-

gens de telastlegging dragen van een wapen in de zaak 36.07.32126/00 (telast-
legging II van zaak IV), en in zoverre het de vervolgingen niet ontvankelijk ver-
klaart wegens het voorhanden hebben van wapens in de zaak 36.89.100098/97 
(zaak I) en in de zaak 36.07.32126/00 (telastlegging I van de zaak IV);.

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.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing ten gevolge van de vernietiging van de 

veroordeling voor het dragen van wapens.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.

17 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gedeeltelijk andersluidende conclusie1 van de h. Leclercq, pro-
cureur-generaal.

1 Het openbaar ministerie verzocht het Hof tevens te oordelen of er daarnaast ook geen grond was 
om ambtshalve een middel op te werpen dat de schending aanvoert van artikel 149 van de Grondwet 
en gegrond is op een gebrek aan regelmatige motivering van de beslissing die, op het hoger beroep 
van  het  openbaar  ministerie,  de  vrijspraak  voor  telastlegging  IV  in  de  zaak  27-71100265/97 
bevestigde. Het Hof werpt dat ambtshalve middel niet op.
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Nr. 482

2° KAMER - 17 september 2008

VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - VERZET VAN DE BEKLAAGDE - HOGER BEROEP VAN 
DE BEKLAAGDE - VERZETDOENDE PARTIJ - TOESTAND - VERZWARING - BEGRIP - HERHALING

De toestand van de verzetdoende partij kan, op het door haar aangewende rechtsmiddel,  
zeker  niet  in  haar  nadeel  worden  gewijzigd,  zodat  de  veroordeling  van  een  
verstekdoende beklaagde niet op diens verzet kan worden verzwaard en met name de 
rechter  op  het  verzet  van de beklaagde,  jegens hem geen herhaling  kan vaststellen  
waarin de verstekbeslissing hem niet heeft veroordeeld; de omstandigheid dat de eerste  
rechter die herhaling bij gebrek aan bewijs niet naar recht bewezen had verklaard, neemt 
evenwel niet weg dat de beklaagde, in dat geval, bij verstek werd veroordeeld in staat  
van herhaling en het hof van beroep heeft met de vaststelling dat die herhaling voor het  
hof naar recht bewezen was, diens toestand dus niet verzwaard. (Artt. 187, 188, 202 en 
203 Sv.)

(P.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1242.F)

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

correctionele kamer, van 9 juli 2008.
De eiser voert in een memorie, waarvan een eensluidend verklaard afschrift 

aan dit arrest is gehecht, een middel aan.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Procureur-generaal Jean-François Leclercq heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Het middel
Volgens het middel verzwaart het bestreden arrest de toestand van de verzet-

doende partij doordat het, ter vaststelling van de herhaling die reeds door de eer-
ste rechter in aanmerking was genomen, op een bewijs steunt waarover laatstge-
noemde niet beschikte.

In zoverre het middel de schending aanvoert van de artikelen 9 en 97 van de 
Grondwet, is het niet ontvankelijk bij gebrek aan nauwkeurigheid.

Voor het overige kan de toestand van de verzetdoende partij, op het door haar 
aangewende rechtsmiddel, inderdaad niet in haar nadeel worden gewijzigd, zodat 
de veroordeling van een verstekdoende beklaagde niet op diens verzet kan wor-
den verzwaard. Daaruit volgt met name dat de rechter op het verzet van de be-
klaagde, jegens hem geen herhaling kan vaststellen waartoe de verstekbeslissing 
hem niet heeft veroordeeld.

Zowel het verstekvonnis van de Correctionele Rechtbank te Luik van 25 okto-
ber 2007, als het verzetvonnis van diezelfde rechtbank van 8 mei 2008, hadden 
de eiser evenwel veroordeeld met inaanmerkingneming van de staat van wettelij-
ke en bijzondere herhaling. De omstandigheid dat de eerste rechter die herhaling 
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niet naar recht bewezen had verklaard, bij gebrek aan bewijs, neemt niet weg dat 
de eiser bij verstek werd veroordeeld met inaanmerkingneming van die staat en 
dat het hof van beroep, met de vaststelling dat die herhaling aldaar naar recht be-
wezen was, diens toestand dus niet heeft verzwaard.

Het middel kan in zoverre niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

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

17 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, procureur-generaal 
– Advocaat: mr. J.-D. Fraikin, Luik.

Nr. 483

1° KAMER - 18 september 2008

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK 
AKKOORD — GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN) - 
SCHULDVORDERING - OPNAME IN HET PASSIEF - AARD - BORG - GEVOLG

De opname van een schuldvordering in  het  passief  van een faillissement,  zonder  enig 
voorbehoud of bezwaar, vormt, in beginsel, een onherroepelijke rechtshandeling die belet  
dat de opgenomen schuldvordering nog kan worden betwist; de borg, die niet aan de  
opname heeft deelgenomen, verliest door die regel evenwel niet het recht om het bedrag  
van de schuldvordering te betwisten. (Art. 2036 B.W.; Art. 63,Faillissementswet 1997)

(D. e.a. T. BROUWERIJEN ALKEN-MAES n.v.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0098.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 13 oktober 2006 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen.
Raadsheer Christine Matray heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eisers voeren volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1315, 1349, 1353 en 2036 van het Burgerlijk Wetboek;
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- de artikelen 62, 65, 67, 68, 69 en 70 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de artikelen 870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek;
- algemeen beginsel van het recht van verdediging.
Aangevochten beslissing
Het bestreden vonnis verklaart het hoger beroep van de eisers ongegrond en bevestigt 

hun veroordeling tot betaling van een bedrag van 868.041 frank, d.i. 21.518,17 euro, op 
alle gronden die hier als volledig weergegeven worden beschouwd, en meer bepaald op de 
volgende gronden:

"Dit bedrag stemt in werkelijkheid overeen met het bedrag van de schuldvordering die 
definitief is opgenomen in het bevoorrechte passief van het faillissement van de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L'Ecusson Doré.

Aangezien de (eisers), net als Mevrouw C., zich bij onderhandse akte van 31 juli 1997 
hoofdelijk en ondeelbaar borg hebben gesteld voor de verbintenissen van de besloten ven-
nootschap met beperkte aansprakelijkheid, heeft de eerste rechter hen terecht veroordeeld 
tot vrijwaring, jegens de (verweerster), van de hoofd- en bijkomende verbintenissen.

De rechtsleer  en de rechtspraak beslissen immers  unaniem dat  de  opname van een 
schuldvordering, zonder beperking of voorbehoud en na het verstrijken van de termijnen 
voor het inbrengen van bezwaren, zowel de bezwaarindienende schuldeiser en de andere 
schuldeisers, als de curator en de gefailleerde bindt.

De opname is in beginsel onherroepelijk en kan op geen enkele manier gewijzigd wor-
den: de schuldvorderingen kunnen achteraf niet betwist worden.

De regel van de onherroepelijkheid van de opname van een schuldvordering is niet al-
leen van toepassing op het bedrag van die schuldvordering, maar ook op elk artikel of elk 
bestanddeel ervan (...).

Niemand kan die schuldvordering vervolgens betwisten door zich te beroepen op een 
grond van nietigheid, ontbinding of verval, of door een niet-tegenstelbaarheid wegens ver-
dachte periode aan te voeren. Alleen bedrog of list van de bezwaarindienende schuldeiser, 
schending van regels van openbare orde of overmacht, die belet hebben de waarheid aan 
het licht te brengen, kunnen de onherroepelijkheid van de opname ongedaan maken".

Grieven
Luidens artikel 2036 van het Burgerlijk Wetboek, kan de borg zich tegen de schuldeiser 

beroepen op alle excepties die aan de hoofdschuldenaar toekomen en die tot de schuld zelf 
behoren. Een geschil over het bedrag van de huurschuld en de onpartijdigheid van de des-
kundige die de rechter heeft aangewezen om de huurwaarde van het pand te ramen, is een 
exceptie die tot die schuld zelf behoort en is geen exceptie die alleen de schuldenaar per-
soonlijk betreft.

Krachtens de artikelen 62, 65, 67, 68, 69 en 70 van de Faillissementswet van 8 augustus 
1997, is de opname van een schuldvordering in het passief van het faillissement van de 
schuldenaar slechts onherroepelijk ten aanzien van de partijen die, in het kader van dat 
faillissement, betrokken werden bij de verificatie en de opname van de schuldvorderin-
gen, met name de curator, de gefailleerde, de bezwaarindienende schuldeiser en de andere 
schuldeisers, en verhindert de opname alleen de laatstgenoemden om achteraf nog enig 
geschil op te werpen. De opname belet de borgen, die als dusdanig niet zijn betrokken bij 
de verificatie van de schuldvorderingen, geenszins om achteraf zowel de waarachtigheid 
van de schuld als het bedrag ervan te betwisten.

Eerste onderdeel
Het bestreden vonnis stelt niet vast dat de eisers zijn betrokken bij de procedure tot ve-

rificatie en opname van de schuldvorderingen, in het kader van het faillissement van de 
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besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L'Ecusson Doré, ten aanzien waar-
van zij zich borg hadden gesteld voor de verbintenissen die ontstaan waren uit de huur-
overeenkomst die zij met de verweerster had aangegaan. Toch beslist het dat de eisers, die 
"zich hoofdelijk en ondeelbaar borg hebben gesteld voor de verbintenissen van de beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (L'Ecusson Doré) ", gebonden zijn door 
de beslissing tot opname van de schuldvordering in het bevoorrechte passief van het fail-
lissement en verwerpt het, op die grond, hun betwisting betreffende het bedrag van de 
schuld. Het schendt derhalve zowel artikel 2036 van het Burgerlijk Wetboek als de artike-
len 62, 65 en 67 tot 70 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997.

Tweede onderdeel
Indien het bestreden vonnis zo gelezen moet worden dat het impliciet beslist heeft dat 

de eiseres waren opgeroepen om hun belangen te verdedigen in het kader van een proce-
dure tot verificatie en opname van de schuldvorderingen, dan zou het in dat geval gegrond 
zijn op een feitelijk gegeven dat uit geen enkel processtuk blijkt en dat de rechters derhal-
ve alleen uit eigen wetenschap bekend kon zijn (schending van de artikelen 870 en 1138, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1315, 1349 en 1353 van het Burgerlijk 
Wetboek, alsook miskenning van het beginsel van het recht van verdediging).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
De opname van een schuldvordering in het passief van een faillissement, zon-

der enig voorbehoud of bezwaar dat binnen de voorgeschreven termijn wordt ge-
formuleerd, vormt, in beginsel, een onherroepelijke rechtshandeling die belet dat 
de opgenomen schuldvordering nog kan worden betwist.

Die regel, die ertoe strekt de gezamenlijke regeling van de schuldvorderingen 
zo snel en zo veilig mogelijk te laten verlopen, ontzegt nochtans de borg, die niet 
aan de opname heeft deelgenomen, het recht niet het bedrag van de schuldvorde-
ring te betwisten.

Artikel 2036 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de borg zich tegen de 
schuldeiser kan beroepen op alle excepties die aan de hoofdschuldenaar toeko-
men en die tot de schuld zelf behoren.

Het bestreden vonnis stelt vast dat de eisers " zich hoofdelijk en ondeelbaar 
borg hebben gesteld voor de verbintenissen die de gefailleerde vennootschap ten 
aanzien van de [verweerster] was aangegaan in het kader van een onderverhu-
ring" en dat zij zowel de ramingwijze als het bedrag van de schuldvordering van 
de verweerster betwistten.

Het vonnis beslist dat de opname van een schuldvordering, zonder beperking 
of voorbehoud, onherroepelijk is en dat ze bijgevolg de borgen van de gefailleer-
de bindt.

Het bestreden vonnis, dat niet vaststelt dat de eisers zijn betrokken bij de pro-
cedure tot verificatie en opname van de schuldvorderingen die ten gevolge van 
het faillissement is ingeleid, verantwoordt zijn beslissing om de eisers ten aan-
zien van de verweerster tot betaling van een bedrag van 21.518,17 euro te ver-
oordelen, niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
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Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden vonnis.
Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de rand 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 Hoei, zitting hou-

dende in hoger beroep.

18 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: mevr. Matray – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. Draps.

Nr. 484

1° KAMER - 18 september 2008

ONDERWIJS - BEZOLDIGINGSREGELS - ANTICUMULATIEREGELING - NIET-UITSLUITEND AMBT - 
BEGELEIDSTER IN HET CONSERVATORIUM - TOEPASSING

De in het K.B. nr. 63, 20 juli 1982, bedoelde anticumulatieregeling is niet van toepassing op 
degene die een niet-uitsluitend ambt uitoefent; dat is het geval voor een begeleidster in  
het conservatorium die ook nog andere opdrachten in andere instellingen vervult1. (Artt. 2 
en 10 K.B. nr. 63 van 20 juli 1982)

(C. T. FRANSE GEMEENSCHAP)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0426.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 oktober 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Bergen.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht Philippe de Koster heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert twee middelen aan, waarvan het eerste gesteld is als volgt.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1, in fine, 2 en 10, §2, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 

houdende wijziging van de bezoldigingsregels  van toepassing op het onderwijzend en 
daarmee gelijkgesteld personeel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onder-
wijs voor sociale promotie of met beperkt leerplan, de eerste twee artikelen zoals zij ge-
wijzigd werden door de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit nr. 161 van 30 decem-

1 Cass., 2 sept. 2005, A.R. C.04.0437.F, A.C. 2005, nr. 405.
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ber 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldi-
gingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel 
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs, van het koninklijk besluit van 15 april 1958 
houdende toekenning van een toelage voor overwerk aan sommige leden van hetzelfde 
personeel en van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982 houdende wijziging van de 
bezoldigingsregels van toepassing op het onderwijzend en daarmee gelijkgesteld perso-
neel van het onderwijs met volledig leerplan en van het onderwijs voor sociale promotie 
of met beperkt leerplan;

- artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling 
van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Mi-
nisterie van Openbaar Onderwijs, zoals aangevuld door het koninklijk besluit van 6 febru-
ari 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958, maar vóór de wijziging 
ervan door artikel 473 van het decreet van 20 december 2001 tot vaststelling van de regels 
die specifiek zijn voor het hoger kunstonderwijs georganiseerd in de hogere kunstscholen 
(organisatie, financiering, omkadering, statuut van het personeel, rechten en plichten van 
studenten);

- de artikelen 25, 27, 29 en 36, §1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van som-
mige bepalingen van de onderwijswetgeving, respectievelijk gewijzigd als volgt: het eer-
ste artikel door het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986, het tweede door de wetten 
van 20 februari 1970 en 6 juli 1970, 11 juli 1973 en 1 augustus 1985, door het koninklijk 
besluit nr. 62 van 20 juli 1982 en door het decreet van 16 april 1991, het derde door de 
wet van 11 juli 1973 en het vierde door de koninklijk besluiten nr. 413 van 29 april 1986 
en 477 van 20 augustus 1986 en door het decreet van 1 februari 1993.

Aangevochten beslissing
Het arrest, dat verwijst naar het door de eerste rechter gegeven relaas van de feiten en 

van het voorwerp van de oorspronkelijke vordering, beslist dat de anti-cumulatieregel van 
de artikelen 2 en 10, §2, 2°, van het koninklijk besluit nr. 63 niet van toepassing is op het 
ambt van begeleider in het conservatorium, maar wel op dat van leraar in de muziekaca-
demie, en verwerpt de vordering van de eiseres tot vergoeding van de schade die haar is 
berokkend door de fout van de verweerster en die bestond in de onrechtmatige toepassing 
van een anti-cumulatieregeling, op de volgende gronden:

"zoals reeds uiteengezet in het voorgaand arrest, is (de eiseres) bij het koninklijk besluit 
van 11 januari 1998 vast benoemd tot begeleidster in het koninklijk conservatorium te 
Bergen;

in diezelfde periode werd zij tevens benoemd tot leraar in de muziekacademie te Tube-
ke;

artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982, gewijzigd bij het 
koninklijk besluit van 30 december 1982, bepaalt dat dit besluit, behalve artikel 7 - dat 
vreemd is aan het geschil - niet van toepassing is op het niet-uitsluitend ambt in de zin van 
artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van 
het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie 
van Openbaar Onderwijs;

volgens artikel 5, vierde lid, van dat koninklijk besluit van 15 april 1958, aangevuld 
door  het  koninklijk  besluit  van  6  februari  1980,  duidt  de  uitdrukking  'niet-uitsluitend 
ambt' het ambt aan dat in één of verschillende scholen of inrichtingen voor kunstonder-
wijs van de Staat uitgeoefend wordt door de leraar, belast met de artistieke vakken, en 
door de begeleider;

bijgevolg is de anticumulatieregel van de artikelen 2 en 10, §2, 2°, van het voormelde 
koninklijk besluit nr. 63 niet van toepassing op het ambt van begeleider, maar wel op dat 
van leraar in de muziekacademie;
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de uitsluiting van het ambt van begeleider uit het toepassingsgebied van het koninklijk 
besluit nr. 63 moet dus in die zin begrepen worden;

wanneer een leerkracht aldus, zoals te dezen, de ambten van begeleider en leraar in de 
muziekacademie cumuleert, is de anticumulatieregel van artikel 10, §2°, van het konink-
lijk besluit nr. 63 van toepassing op de prestaties van leraar in de academie;

die uitlegging volgt uit artikel 2, §2, e, van het koninklijk besluit nr. 63, aangevuld door 
het koninklijk besluit nr. 161 van 30 december 1982 luidens hetwelk onder 'bijbetrekking' 
met name het ambt met al dan niet volledige prestaties wordt verstaan, dat in het onder-
wijs met beperkt leerplan (wat het geval is voor een leraar in een muziekacademie) wordt 
uitgeoefend door een personeelslid dat tezelfdertijd een niet-uitsluitend ambt uitoefent in 
het onderwijs met volledig leerplan (wat het geval is voor de begeleider in een conserva-
torium), waarvoor het een volledige wedde geniet, waarvan het brutobedrag gelijk is aan 
of hoger ligt dan het minimum van zijn weddeschaal;

(de eiseres) verwijt (de verweerster) in haar conclusie na heropening van het debat dus 
vergeefs een derde fout (naast de twee fouten die zij aanvoert in haar conclusie vóór hero-
pening van het debat); die derde fout zou bestaan in de toepassing van een anticumulatie-
regeling;

op grond van die vermeende derde fout breidt (de eiseres) haar klacht in haar conclusie 
na heropening van het debat ook tevergeefs uit tot de periode 1984-1993, en vordert zij 
daarenboven de vergoeding van morele schade (die zij in haar vorige conclusie geenszins 
heeft aangevoerd), welke betrekking zou hebben op het feit dat zij " zich rekenschap gaf 
van het feit dat zij haar academische loopbaan zo goed als niet kon voortzetten en even-
min kon blijven lesgeven, hoe graag zij dit ook deed, omdat zij twijfels had over de wet-
tigheid van de verbodsregels die haar opgelegd werden".

Grieven
Krachtens de artikelen 25, 27, 29 en 36, §1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging 

van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving, heeft  de leraar, ten laste van de 
Franse Gemeenschap, recht op de rechtstreekse betaling van de weddetoelagen voor de 
ambten die hij uitoefent in het gesubsideerd onderwijs, behalve wanneer een andere bepa-
ling van dezelfde rang voorschrijft dat een bezoldiging niet zal worden toegekend of zal 
worden verminderd.

Artikel 1, in fine, van het koninklijk besluit nr. 63 bepaalt dat "dit besluit, behalve arti-
kel 7 (dat betrekking heeft op de bezoldiging van de tijdelijke personeelsleden en dat dus 
vreemd is aan het geschil), niet van toepassing is op het niet-uitsluitend ambt in de zin van 
artikel 5 van het onder a) hierboven vermelde koninklijk besluit van 15 april 1958 (d.i. het 
koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk 
en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs)".

Luidens artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958, zoals aangevuld bij het 
koninklijk besluit van 6 februari 1980, "duidt de uitdrukking 'niet-uitsluitend ambt' aan 
dat het ambt in één of verschillende scholen of inrichtingen voor kunstonderwijs van de 
Staat uitgeoefend wordt door de leraar, belast met de artistieke vakken en de begeleider".

Hieruit valt af te leiden dat de anticumulatiebepalingen van het koninklijk besluit nr. 
63, en meer bepaald artikel 2 - dat de begrippen hoofdambt en bijbetrekking omschrijft - 
en artikel 10, §2, - luidens hetwelk er geen bezoldiging toegekend wordt voor prestaties 
die als bijkomend beschouwd worden - zijn niet van toepassing op de leerkracht die een 
niet-uitsluitend ambt uitoefent in de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 
april 1958.

De uitsluiting in artikel 1, in fine, van het koninklijk besluit nr. 63 impliceert - tenzij 
het elke betekenis zou verliezen - dat er aan de titularis van een niet-uitsluitend ambt in de 
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zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958, uit hoofde van dat ambt 
geen anticumulatieregels opgelegd kunnen worden of verbiedt, met andere woorden, dat 
er met zijn "niet-uitsluitend" ambt rekening wordt gehouden om een ander bijkomende 
betrekking te kwalificeren en om de weddetoelage voor dat ambt op die grond te schrap-
pen.

Het bestreden arrest, dat vaststelt dat de eiseres, met ingang van 11 januari 1988, vast is 
benoemd als begeleidster in het koninklijk conservatorium te Bergen en dat het een niet-
uitsluitend ambt betreft in de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 
1958, beslist niettemin dat de bepalingen van de artikelen 2 en 10, §2, van het koninklijk 
besluit nr. 63 op haar van toepassing zijn uit hoofde van haar ambt in de academie en 
schendt derhalve de in het middel bedoelde wettelijke bepalingen.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Artikel 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982, zoals 

het op het geschil van toepassing is, bepaalt dat dit besluit, behalve artikel 7 dat 
vreemd is aan het geschil, niet van toepassing is op het niet-uitsluitend ambt in 
de zin van artikel 5 van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezol-
digingsregeling van het  onderwijzend,  wetenschappelijk  en daarmee gelijkge-
steld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs.

Luidens het vierde lid van laatstgenoemde bepaling, zoals het te dezen van toe-
passing is, duidt de uitdrukking 'niet-uitsluitend ambt' het ambt aan dat in één of 
verschillende scholen of inrichtingen voor kunstonderwijs van de Staat uitgeoe-
fend wordt door de leraar, belast met de artistieke vakken, en door de begeleider.

Het arrest stelt vast dat de eiseres begeleidster is in het koninklijk conservato-
rium te Bergen.

Het arrest, dat beslist dat de anticumulatieregel in de artikelen 2 en 10, §2, van 
het koninklijk besluit nr. 63 van 20 juli 1982, van toepassing is op de eiseres, 
schendt bijgevolg artikel 1, tweede lid, van dat besluit.

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

18 september 2008 – 1° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Batselé – Gelijkluidende conclusie van de h. de Koster, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaten: mrs. Draps en Mahieu.
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Nr. 485

1° KAMER - 19 september 2008

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - ALGEMENE 
AANNEMINGSVOORWAARDEN - AANNEMING - IN GEBREKE BLIJVEN BIJ DE UITVOERING VAN DE 
OPDRACHT - AMBTSHALVE MAATREGELEN VAN HET BESTUUR - EENZIJDIGE VERBREKING VAN DE 
OPDRACHT - BOETE - DRAAGWIJDTE

De uitsluiting van iedere boete wegens laattijdige uitvoering op het deel waarop het van  
ambtswege eenzijdig verbreken van de opdracht door de aanbestedende overheid slaat 
strekt zich niet uit tot de periode voorafgaand aan de verbreking. (Art. 20, §6, 1° K.B. 26 
sept. 1996)

(R.V.A., openbare instelling met rechtspersoonlijkheid T. BENOIT, in hoedanigheid van curator van het faillissement van 
Delrue n.v. e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0218.N)

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

door het Hof van Beroep te Gent.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- De artikelen 20, §1, §2, §3, §4, §5 en §6, en 48 van de Algemene aannemingsvoor-

waarden (Algemene aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten voor aanne-
ming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor openbare werken, 
hierna afgekort AAV) zijnde de bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de con-
cessies voor openbare werken (AUR).

Aangevochten beslissingen
Het arrest van bevestiging dat het hoger beroep van de eiser afwijst als ongegrond, op 

grond o.m. van de volgende overwegingen:
"I. Onder uitdrukkelijke herneming van de motivering van de eerste rechter (onder punt 

'V. Beoordeling. V.2. Ten gronde' V.2.1. en V.2.2., zevende tot en met twaalfde blad), be-
halve waar zij strijdig zou zijn met wat in onderhavig arrest wordt overwogen, wijst het 
hof (van beroep) het hoofdberoep van de RVA volledig af als ongegrond.

II. A.
De eerste rechter heeft de vordering van de RVA afgewezen tot aftrek in haar voordeel 

van  de  bedragen  413.088  frank  (10.240,18  euro),  460.752  frank  (11.421,74  euro)  en 
254.208 frank (6.301,66 euro), samen 1.128.048 frank (27.963,58 euro).

De RVA houdt voor dat deze bedragen een sanctie betreffen waarop zij recht heeft uit 
hoofde van artikel 20, §4, van het koninklijk besluit van 26 september 1996.

(B.)
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Bij het zoeken naar de reden(en) die ten grondslag zou(den) kunnen liggen van voor-
melde straffen, vermeldt de RVA als enig naspeurbaar vermelde reden in haar synthesebe-
sluiten, neergelegd op 27 februari 2006, bladzijde 10, eerste alinea: 'Welnu, voor de laat-
tijdige uitvoering zijn uitdrukkelijk boeten voorzien ex artikel 20, §5, zodat artikel 20, §4, 
manifest geen straf voor laattijdige uitvoering inhoudt, maar wel voor de andere inbreu-
ken, zoals bijvoorbeeld. het in gebreke blijven om te antwoorden op vragen en sommaties 
van het openbaar bestuur, zoals in casu manifest gebeurde'.

Het is niet omdat de RVA thans voorhoudt dat de kwestieuze straffen gebaseerd zijn op 
artikel 20, §4, van het koninklijk besluit van 26 september 1996 dat het geen boeten zou-
den zijn die hun grond vinden in laattijdige uitvoering.

Voorts had het niet antwoorden op vragen en sommaties van het openbaar bestuur in 
onderhavige zaak ten gronde te maken met de laattijdige uitvoering van de werken door 
de nv Delrue. Dit niet beantwoorden van vragen en sommaties maakt dan ook alleszins in 
casu, geen afzonderlijke rechtsgrond uit in de zin van een 'inbreuk waarvoor geen speciale 
straf is voorzien' zoals bepaald in artikel 20, §4, van het koninklijk besluit van 26 septem-
ber 1996.

De kwestieuze vragen en sommaties kunnen, bij niet beantwoording naar wens van de 
opdrachtgever/openbaar bestuur, termijnen doen lopen die door het openbaar bestuur kun-
nen worden gehanteerd om maatregelen te nemen naar het verdere verloop van de aanne-
ming toe, o.m. naar de eenzijdige verbreking van de opdracht, zoals in onderhavig geval 
ook  effectief  heeft  plaatsgevonden  met  als  automatisch  gevolg de verwerving van de 
borgtocht door de RVA.

Tot vaststelling van andere inbreuken waarvoor 'geen speciale straf' is voorzien in de 
zin van artikel 20, §4, van het voormelde koninklijk besluit, is er evenwel in onderhavige 
betwisting geen aanleiding.

(C.)
Aangezien de voormelde bedragen die de RVA in haar voordeel in aftrek wenst te zien 

(samen 1.128.048 frank = 27.963,58 euro) ten gronde naar de feiten toe betrekking heb-
ben op de laattijdigheid van de uitvoering, in de zin van artikel 20, §5, van het koninklijk 
besluit, worden zij dan ook meteen uitgesloten om te worden gevorderd door de RVA.

Immers, door de toepassing van artikel 20, §6, 1°, van het koninklijk besluit dat bepaalt 
dat de verwerving van de borgtocht (zoals ook effectief is geschied) door het openbaar be-
stuur de vordering uitsluit van iedere boete wegens laattijdige uitvoering op het deel waar-
op de verbreking slaat, vervalt ook de aanspraakmogelijkheid van de RVA op dat bedrag 
van 1.128.048 frank (27.963,58 euro).

(D.)
Artikel 20, §6, van het koninklijk besluit waarnaar onder punt A, c, hierboven reeds is 

verwezen, bepaalt onder meer:
(Maatregelen van ambtswege.
De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn ingeval van in gebreke blijven 

bij de uitvoering van de opdracht zijn: 1° het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit 
geval verwerft de aanbestedende overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht als 
forfaitaire schadevergoeding; deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere boete we-
gens laattijdige uitvoering op het deel waarop de verbreking slaat; (...)).

Hieruit volgt dat, over welke periode het ook gaat, alle straffen die betrekking hebben 
op de laattijdige uitvoering, zoals ook voormeld bedrag van 1.128.048 frank (= 27.963,58 
euro), zijn vervallen.

Hierbij verwijst het hof ook naar punt 111 hieronder en herneemt de motivering ervan 
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alhier.
(E.)
Tevergeefs wijst de RVA erop dat de eerste rechter bedragen in aftrek heeft toegestaan 

(samen 23.532,80 euro, ofwel 949.311 frank) die dezelfde rechtsgrond zouden hebben (ar-
tikel 20, §4, van het koninklijk besluit van 26 september 1969) als die bedragen waarvan 
hij de aftrek in voordeel van de RVA afwijst.

Vooreerst zij er aangemerkt dat de kwestieuze bedragen die de eerste rechter wel toe-
kent tot aftrek, niet in betwisting zijn.

Vervolgens bewijst de RVA haar bewering niet.
Tenslotte is 'rechtsgrond' niet hetzelfde als 'feitelijke grond' terwijl het hof (van beroep) 

hierboven heeft vastgesteld dat de feitelijke grond voor de aanrekening van de straffen 
(ad) van 1.128.048 frank ( 27.963,58 euro), hierop neerkomt dat die som, te maken heeft 
met de laattijdigheid in de uitvoering.

(III.)
Verder wenst de RVA ook bijkomend 993.026 frank (= 24.626,47 euro) in aftrek te ne-

men.
Het kwestieuze bedrag is onbetwist een boete wegens laattijdigheid van de uitvoering 

(artikel 20, §5, van 26 september 1996).
Het heeft te maken met de periode voorafgaand aan de eenzijdige verbreking van de 

aanneming door de RVA.
Artikel 20, §6, van het koninklijk besluit waarnaar onder punt A, c, hierboven reeds is 

verwezen, bepaalt onder meer:
'Maatregelen van ambtswege.
De maatregelen van ambtswege die van toepassing zijn ingeval van in gebreke blijven 

bij de uitvoering van de opdracht zijn:
1° het eenzijdig verbreken van de opdracht, in dit  geval verwerft  de aanbestedende 

overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; 
deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere boete wegens laattijdige uitvoering op 
het deel waarop de verbreking slaat; (...)'.

Nergens kan gelezen worden dat de forfaitaire schadevergoeding waarvan sprake, met 
name de verwerving van de borgtocht (zoals ook effectief is geschied), alleen maar de 'op-
slorping' van boetes voor laattijdige uitvoering voor de toekomst (d.w.z. na de eenzijdige 
verbreking van de aanneming) zou betreffen.

Het artikel 20, §6, 1°, heeft het over de uitsluiting van iedere boete wegens laattijdige 
uitvoering, dus zowel die welke betrekking zou hebben op de periode voorafgaand aan de 
eenzijdige verbreking als die welke betrekking zou hebben op de periode na de eenzijdige 
verbreking.

Het woord/begrip 'iedere' laat elke verdere nuancering zoals de RVA wil doen aanne-
men, niet toe".

Grieven
Het bestreden arrest  is  van oordeel dat de verschillende bedragen waarvan de eiser 

vroeg dat deze zouden afgetrokken worden, betrekking hebben op boetes wegens laattijdi-
ge uitvoering en dat gelet op het feit dat de eiser de volledige borgtocht recupereerde deze 
boetes niet konden ingehouden worden.

Artikel 20, §6, 1°, van de Algemene aannemingsvoorwaarden voor de Overheidsop-
drachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies voor 
openbare werken bepaalt nochtans dat de maatregelen van ambtswege die van toepassing 
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zijn in geval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de opdracht zijn: ten eerste het 
eenzijdig verbreken van de opdracht. In dit geval verwerft de aanbestedende overheid van 
rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire schadevergoeding; deze maatregel 
sluit de toepassing van iedere boete wegens laattijdige uitvoering uit op het deel waarop 
de verbreking slaat.

Deze wettekst impliceert dat van het ogenblik dat de opdracht verbroken wordt, de aan-
bestedende overheid geen boetes meer kan aanrekenen wegens laattijdigheid in de uitvoe-
ring. Dit artikel impliceert niet dat de boetes die verbeurd waren voor de verbreking niet 
behouden blijven.

Door het tegendeel aan te nemen schendt het bestreden arrest bovenvermeld artikel 20, 
§6, 1, van de algemene aannemingsvoorwaarden.

In zoverre hieruit volgt dat het bedrag dat door de eiser aan de gefailleerde verschul-
digd kon blijven ter discussie staat, moet vastgesteld worden, ten opzichte van de vorde-
ring van de tweede verweerster, dat de assiette van de rechtstreekse vordering waarop 
deze zich beroept evenzeer ter discussie staat.

De vernietiging van de bestreden beslissing op het punt van de vordering van de eerste 
verweerder tegen de eiser moet noodzakelijkerwijze de vernietiging meebrengen van de 
uitspraak over de vordering van de tweede verweerster tegen de eiser.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Artikel 20, §6, van de Algemene aannemingsvoorwaarden voor de over-

heidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de 
concessies voor openbare werken, als bijlage gevoegd bij het koninklijk besluit 
van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, hierna de Al-
gemene aannemingsvoorwaarden (1996), bepaalt als maatregel van ambtswege 
die van toepassing is ingeval van in gebreke blijven bij de uitvoering van de op-
dracht: 1° Het eenzijdig verbreken van de opdracht; in dit geval verwerft de aan-
bestedende overheid van rechtswege het geheel van de borgtocht als forfaitaire 
schadevergoeding; deze maatregel sluit de toepassing uit van iedere boete we-
gens laattijdige uitvoering op het deel waarop de verbreking slaat.

2. Hieruit volgt dat deze uitsluiting zich niet uitstrekt tot de periode vooraf-
gaand aan de verbreking.

3. De appelrechter oordeelt dat artikel 20, §6, 1°, van de Algemene aanne-
mingsvoorwaarden iedere boete wegens laattijdige uitvoering uitsluit, zowel die 
welke betrekking heeft op de periode voorafgaand aan de eenzijdige verbreking 
als die welke betrekking heeft op de periode na de eenzijdige verbreking, en dat 
alle boeten die betrekking hebben op de laattijdige uitvoering, over welke perio-
de die ook gaan en die de eiseres in mindering wenst te brengen, ter zake dan 
ook vervallen.

4. Door aldus zonder onderscheid naar de periode waarop de vertragingsboete 
betrekking heeft  te  oordelen, verantwoordt  het  arrest  zijn  beslissing niet  naar 
recht.

Het middel is gegrond.
Omvang cassatie
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5. De vernietiging van het arrest in zoverre dit uitspraak doet over de vorde-
ring van de eisers tot de aftrek van de vertragingsboete strekt zich uit tot de be-
slissing over de vorderingen van de verweerders tegen de eiser.

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.

19 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaten: mrs. Simont en Verbist.

Nr. 486

1° KAMER - 19 september 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — DAAD — MISDRIJF - 
AANGESTELDE - HANDELING BINNEN HET RAAM VAN DE BEDIENING - BEGRIP

2º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — HERSTELPLICHT — 
MEESTERS. AANGESTELDEN - ONRECHTMATIGE DAAD VAN DE AANGESTELDE - 
HANDELING BINNEN HET RAAM VAN DE BEDIENING - BEGRIP

1º en 2° Voor de toepassing van artikel 1384,derde lid,  van het Burgerlijk Wetboek,dat  
vereist dat de onrechtmatige daad binnen het raam van de bediening van de aangestelde 
werd verricht, volstaat het dat deze daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het  
onrechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft; de enkele omstandigheid dat de 
onrechtmatige daad, zij  het een misdrijf,  opzettelijk  of  zonder de toestemming van de 
aansteller  werd  gepleegd,  volstaat  niet  om  te  besluiten  dat  de  dader  ervan  niet  
gehandeld heeft binnen de bediening waartoe hij werd gebezigd1; evenmin volstaat de 
enkele omstandigheid dat het misdrijf werd uitgevoerd buiten de diensturen en enkel de  
voorbereidende handelingen plaatsvonden tijdens de diensturen, om te besluiten dat de 
dader niet heeft gehandeld binnen de bediening waartoe hij werd gebezigd.  (Art. 1384, 
derde lid B.W.)

(AXA BELGIUM n.v. e.a. T. HITACHI TRANSPORT SYSTEEM BV, vennootschap naar Nederlands recht e.a.)

ARREST

(A.R. C.07.0317.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 22 januari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.

1 Cass., 11 dec. 2001, A.R. P.00.0688.N, A.C., nr. 692.
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Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem 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 
Eerste middel
(...)
Vierde onderdeel
7. Voor de toepassing van artikel 1384, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

is vereist dat de onrechtmatige daad binnen het raam van de bediening van de 
aangestelde werd verricht.

Het volstaat dat deze daad gepleegd werd tijdens de bediening en, zij het on-
rechtstreeks en occasioneel, daarop betrekking heeft.

De enkele omstandigheid dat de onrechtmatige daad, zij het een misdrijf, op-
zettelijk werd gepleegd of gepleegd werd zonder de toestemming van de aanstel-
ler, volstaat niet om te besluiten dat de dader ervan niet gehandeld heeft binnen 
de bediening waartoe hij werd gebezigd.

Evenmin volstaat de enkele omstandigheid dat het misdrijf werd uitgevoerd 
buiten de diensturen en enkel de voorbereidende handelingen plaatsvonden tij-
dens de diensturen, om te besluiten dat de dader niet heeft gehandeld binnen de 
bediening waartoe hij werd gebezigd.

Het onderdeel, dat in zijn geheel uitgaat van het tegendeel, faalt naar recht.
(...)
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eisers in de kosten.

19 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

Nr. 487

1° KAMER - 19 september 2008

VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - GEMEENSCHAPPELIJK 
MOTORWAARBORGFONDS - NIET VERZEKERD MOTORVOERTUIG - RECHTHEBBENDE VAN DE 
EIGENAAR VAN HET MOTORVOERTUIG - VORDERING VAN DE EIGEN SCHADE - VERGOEDING - 
GEVOLG
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De rechthebbenden van de eigenaar van een niet verzekerd motorvoertuig dat de schade 
heeft veroorzaakt, die, als gevolg van de in artikel 29bis, §1 van de W.A.M.-wet bedoelde  
schade van deze eigenaar, eigen schade lijden omwille van hun band met hem1 kunnen, 
zoals  de  eigenaar  zelf,  van  het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds  geen  
vergoeding van hun in artikel 29bis, §1 van de W.A.M.-wet bedoelde schade verkrijgen.  
(Art. 80, §1, eerste lid Controlewet Verzekeringen 9 juli 1975; Art. 17, §1, 3° K.B. 16 dec. 
1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt.  49 en 50 Wet 9 juli  1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen; Art. 29bis, §1, eerste en derde 
lid W.A.M.-wet 1989)

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS, onderlinge verzekeringsvereniging T. S.)

ARREST

(A.R. C.07.0357.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 16 februari 2007 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprake-

lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht voor zijn wijziging bij wet 
van 19 januari 2001;

- artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsonderne-
mingen, zoals van kracht voor diens opheffing bij wet van 22 augustus 2002;

- artikel 17 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstel-
ling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht voor zijn opheffing bij konink-
lijk besluit van 11 juli 2003.

Aangevochten beslissingen
De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout verklaart in het bestreden vonnis van 16 

februari 2007 het door de eiser tegen het vonnis van de Politierechtbank te Turnhout van 
13 oktober 2005 aangetekende hoger beroep ongegrond en het door de verweerster tegen 
dit vonnis ingestelde incidenteel beroep deels gegrond.

De rechtbank van eerste aanleg bevestigt het beroepen vonnis in zoverre het de vorde-
ringen van verweerster ontvankelijk verklaart, de vorderingen van de verweerster inge-
steld in haar hoedanigheid van ouder en wettelijke beheerster over de persoon en goede-
ren van haar minderjarige dochters gegrond verklaart en de eiser veroordeelt tot betaling 
van 2 x 7500,00 euro, meer interesten, aan de verweerster in laatstvermelde hoedanigheid.

De rechtbank van eerste aanleg hervormt voorts het beroepen vonnis en veroordeelt de 
eiser tot betaling van 1900,00 euro, meer interesten, aan de verweerster in eigen naam ten 
titel van morele schadevergoeding.

De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout stoelt deze beslissing op volgende gron-

1 Zie Cass., 14 april 1981,  A.C. 1980-1981, 942; zie ook Cass., 10 april 2003, A.R. C.01.0165.N, 
A.C. 2003, nr. 238. 
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den:
"4.1. De feiten.
Huidig geschil heeft betrekking op de schadelijke gevolgen van een zwaar verkeerson-

geval dat plaatsvond op 14.08.1999 te Turnhout op de Steenweg op Merksplas, waarbij 
een personenwagen, bestuurd door de heer B.V. met de heer B.D.als passagier op de ach-
terbank, tegen een boom reed zonder enige aanwijsbare reden.

Zowel de heer D. als de heer V. kwamen hierbij om het leven.
Van het ongeval werd een proces-verbaal opgesteld, dat inmiddels door het Openbaar 

Ministerie zonder gevolg werd gerangschikt.
De heer D. is de vader van de twee minderjarige dochters C. en Ch. van (de verweer-

ster). Zij hadden voor datum van het ongeval een tijd samengewoond, waarna verstand-
houding tussen partijen verstoord raakte en aanleiding gaf tot  een beschikking van de 
Voorzitter van de Rechtbank alhier, zetelend in kortgeding, dd. 07.06.1999.

4.2. Het (beroepen) vonnis.
Voor de eerste rechter vorderde (de verweerster) vanwege (de eiser) en nv Axa Belgi-

um als voorgehouden verzekeraar van het in het ongeval betrokken voertuig in toepassing 
van artikel 29bis WAM-wet een schadevergoeding uit hoofde van voornoemd verkeerson-
geval van:

- 3.800,00 euro voor eigen schade;
- 7.500,00 euro voor schade geleden door haar minderjarige dochter C.D., geboren op 

10 september 1997;
- 7.500,00 euro voor schade geleden door haar minderjarige dochter Ch.D., geboren op 

8 november 1998;
alle bedragen te vermeerderen met interesten en kosten.
De eerste rechter verklaarde de vorderingen ontvankelijk. Hij beoordeelde de vorderin-

gen opzichtens nv Axa Belgium als ongegrond wegens niet geldige verzekering van het in 
het ongeval betrokken voertuig bij nv Axa Belgium.

Voor het overige verklaarde hij de vordering van (de verweerster) in eigen naam onge-
grond, en de vorderingen van (de verweerster) voor schade geleden door haar twee min-
derjarige dochters elk gegrond ten belope van 7.500,00 euro, telkens meer vergoedende 
interesten vanaf 14 augustus 1999 tot 13 oktober 2005 (datum vonnis) en vanaf dan de ge-
rechtelijke interesten tot op de dag der algehele betaling.

(De eiser) werd veroordeeld in de kosten van het geding, met uitzondering van de kos-
ten in hoofde van nv Axa Belgium en kosten van de dagvaarding in tussenkomst, die door 
(de verweerster) dienden te worden gedragen.

4.3. Beoordeling.
4.3.1. Eigen recht op schadevergoeding van (de verweerster).
(De eiser) stelt niet te zijn gehouden de door (de verweerster) gevorderde schadever-

goedingen te voldoen op grond van artikel 29bis WAM-wet.
Zij verwijst dienaangaande naar artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 

controle der verzekeringsondernemingen, dat in artikel 29bis WAM-wet op het ogenblik 
van het ongeval van toepassing werd verklaard en dat krachtens dit artikel 80, §1, eerste 
lid, 2°, elke benadeelde van het Fonds een vergoeding kon bekomen voortvloeiende uit li-
chamelijke letsels wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding ver-
plicht is om reden dat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd.

Krachtens lid 2 van artikel 80, §1, werd dit recht evenwel aan voorwaarden gekoppeld 
door de Koning opgelegd bij koninklijk besluit van 16 december 1981, waarvan artikel 
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17, §1, 3°, inderdaad stelde dat het Fonds niet tot vergoeding gehouden was tegenover de 
personen bedoeld in 2° (zijnde de eigenaar, de verzekeringnemer, de houder of de be-
stuurder van het betrokken motorrijtuig dat de schade had veroorzaakt) wanneer de verze-
keringsplicht niet werd nagekomen. Ten aanzien van de houder en de bestuurder was deze 
uitsluiting slechts van toepassing indien ze wisten dat de burgerlijke aansprakelijkheid 
waartoe het voertuig aanleiding kon geven, niet gedekt was overeenkomstig voornoemde 
wet.

B.D.was eigenaar van het betrokken voertuig, waaromtrent niet meer ter discussie staat 
dat het niet geldig verzekerd was. Enkel in hoofde van de bestuurder of de houder is de 
kennis van de niet verzekering van het voertuig relevant krachtens voornoemd artikel 17; 
in hoofde van de eigenaar heeft dit geen enkele relevantie.

Ten opzichte van de eigenaar van het voertuig, B.D., zou inderdaad (de eiser) niet tot 
vergoeding gehouden zijn.

(De eiser) stelt evenwel ten onrechte dat deze exceptie evenzeer tegen (de verweerster) 
als 'rechthebbenden' van de heer D. in de zin van artikel 29bis WAM-wet kan worden te-
gengeworpen.

Artikel  29bis  WAM-wet  geeft  een eigen recht  op schadeloosstelling zowel  aan het 
slachtoffer als aan de rechthebbenden. Slachtoffer van een ongeval is degene bij wie de 
schade onmiddellijk inslaat; rechthebbende van de vergoeding is degene die persoonlijk 
schade lijdt door weerkaatsing en een eigen recht heeft op vergoeding (...).

Met de 'rechthebbenden' van het slachtoffer wordt niet naar hun erfgenamen, maar wel 
naar de rechtssubjecten verwezen, die,  als gevolg van het verkeersongeval,  schade bij 
weerkaatsing lijden. Dit betekent dat zij, hoewel zij niet noodzakelijk fysiek bij het ver-
keersongeval betrokken waren, toch schade lijden ten gevolge van het overlijden of het li-
chamelijk letsel van een ander rechtssubject als gevolg van een verkeersongeval. Te den-
ken is bv. aan de morele schade en/of het inkomstenverlies van nabestaanden, aan de 
schade die een vennootschap lijdt door het uitvallen van haar afgevaardigd bestuurder,...

Hoewel vaak het tegendeel is beweerd, is schade bij weerkaatsing geen onrechtstreekse 
schade, maar persoonlijke en specifieke schade die rechtstreeks het vermogen of de ge-
voelens van een andere rechtssubject treft (...).

De vordering die (de verweerster) thans als rechthebbende ten opzichte van (de eiser 
stelt) is derhalve een eigen vordering wegens persoonlijk geleden morele schade en is der-
halve geen vordering uitgaande van de nalatenschap van wijlen de heer D..

Het eigen recht van de rechthebbenden op schadeloosstelling uitdrukkelijk in artikel 
29bis WAM-wet voorzien door de wetgever naast het recht van het slachtoffer zelf, maakt 
dan ook dat de theorie van de schade bij weerkaatsing ingevolge de persoonlijke verant-
woordelijkheid van het slachtoffer in het gemene recht op grond van artikel 1382 e. v. van 
het Burgerlijk Wetboek niet op deze rechthebbenden van toepassing is.

Vermits de vergoeding die (de verweerster vordert) louter persoonlijk geleden morele 
en derhalve eigen schade betreft, is (de eiser) principieel gehouden tot vergoeding.

Het (beroepen) vonnis wordt op dit punt dan ook bevestigd. Het hoger beroep is onge-
grond" (vonnis, pp. 3-5).

Grieven
1.1 Elke benadeelde kan, overeenkomstig artikel 80, §1, eerste lid, 2°, van de wet van 9 

juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht voor 
diens opheffing bij wet van 22 augustus 2002, van het Gemeenschappelijk Motorwaar-
borgfonds de vergoeding bekomen van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels 
die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt wanneer geen enkele verzekeringsonderneming 
tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd.
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Artikel 80, §1, tweede lid, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verze-
keringsondernemingen, zoals van kracht vóór diens opheffing bij wet van 22 augustus 
2002, bepaalt dat de omvang en de voorwaarden tot toekenning van dit recht op vergoe-
ding worden bepaald door de Koning.

Artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerking-
stelling en uitvoering van de artikelen 79 en 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de 
controle der verzekeringsondernemingen, zoals van kracht voor zijn opheffing bij konink-
lijk besluit van 11 juli 2003, voorziet dat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds 
niet gehouden is tot vergoeding tegenover de eigenaar van het motorrijtuig dat de schade 
heeft veroorzaakt wanneer de verzekeringsverplichting niet werd nageleefd.

1.2 Naar luid van artikel 29bis, §1, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betref-
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht 
voor zijn wijziging bij wet van 19 januari 2001, wordt bij een verkeersongeval waarbij 
een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de stoffelijke schade, alle schade ver-
oorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke let-
sels of het overlijden, vergoed door de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de 
eigenaar, de bestuurder of de houder van het motorrijtuig overeenkomstig de wet.

Artikel 29bis, §1, derde lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplich-
te aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zoals van kracht voor zijn wijzi-
ging bij wet van 19 januari 2001, voorziet dat artikel 80 van de wet van 9 juli 1975 betref-
fende de controle der verzekeringsondernemingen van toepassing is op deze schadever-
goeding.

De rechthebbenden zijn diegenen die schade door weerkaatsing lijden, dit is persoonlij-
ke schade die voortvloeit uit het lichamelijk letsel of het overlijden van het "rechtstreekse" 
slachtoffer. Wanneer het directe slachtoffer geen recht heeft op vergoeding overeenkom-
stig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989, zullen zijn rechthebbenden op deze 
rechtsgrond evenmin aanspraak kunnen maken op vergoeding voor de schade die zij per-
soonlijk lijden door het letsel of het overlijden van het directe slachtoffer.

1.3 De verwijzing in artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 naar artikel 80 van 
de wet van 9 juli 1975 leidt ertoe dat ook artikel 17, §1, van het koninklijk besluit van 16 
december 1981, dat hiervan de uitvoering is, van toepassing wordt.

1.4 Uit al deze bepalingen volgt dat de eiser niet gehouden is tot vergoeding van de ei-
genaar van het motorrijtuig dat de schade heeft  veroorzaakt wanneer de verzekerings-
plicht niet werd nagekomen en dat de rechthebbenden van deze eigenaar, d.w.z. diegene 
die schade bij weerkaatsing lijden, evenmin vanwege de eiser aanspraak op schadevergoe-
ding kunnen maken.

2.1 De Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout stelt in het aangevochten vonnis vast 
dat:

- de heer B.D. om het leven kwam bij een verkeersongeval waarbij het voertuig waar-
van hij eigenaar was tegen een boom reed,

- de heer D. als passagier in het voertuig had plaatsgenomen (vonnis, p. 3, nr. 4.1),
-  het  voertuig  van  de  heer  D.  niet  geldig  was  verzekerd  (vonnis,  p.  4,  voorlaatste 

alinea),
en beslist dat de eiser op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 niet 

gehouden zou zijn tot vergoeding van de heer D., eigenaar van het voertuig (vonnis, p. 4, 
in fine).

De rechtbank beslist evenwel dat de eiser op grond van artikel 29bis van wet van 21 no-
vember 1989 wel gehouden is tot vergoeding van de verweerster (in eigen naam en als 
wettelijke beheerster over de persoon en de goederen van haar minderjarige dochters) als 
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rechthebbende van de heer D., voor de schade die ze bij weerkaatsing lijdt (vonnis, pp. 4-
5).

Door de eiser op deze grond te veroordelen tot betaling van schadevergoeding aan de 
verweerster schendt de rechtbank de in de aanhef van middel aangehaalde bepalingen, nu 
daaruit volgt dat noch de eigenaar van het niet-verzekerde motorrijtuig dat de schade heeft 
veroorzaakt, noch zijn rechthebbenden lastens de eiser aanspraak kunnen maken op scha-
devergoeding overeenkomstig artikel 29bis van de wet van 21 november 1989.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Krachtens het ten tijde van het ongeval van 14 augustus 1999 toepasselijke 

artikel 80, §1, eerste lid, 2°, van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle 
der verzekeringsondernemingen (hierna de Controlewet),  kan elke benadeelde 
van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds de vergoeding verkrijgen van 
de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn 
veroorzaakt, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding 
verplicht is omdat de verzekeringsverplichting niet werd nageleefd.

Krachtens het ten tijde van het ongeval toepasselijke artikel 17, §1, 3°, van het 
koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoe-
ring van de artikelen 79 en 80 van voormelde wet van 9 juli 1975, is het Ge-
meenschappelijk Motorwaarborgfonds in het voormelde geval niet tot vergoe-
ding gehouden tegenover de eigenaar van het motorvoertuig dat de schade heeft 
veroorzaakt.

2. Krachtens het ten tijde van het ongeval toepasselijke artikel 29bis, §1, eerste 
lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen,  (hierna de WAM-wet),  wordt  bij  een 
verkeersongeval waarbij een motorrijtuig betrokken is, met uitzondering van de 
stoffelijke schade, alle schade veroorzaakt aan elk slachtoffer of zijn rechtheb-
benden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden, vergoed door 
de verzekeraar die de aansprakelijkheid dekt van de eigenaar, de bestuurder of de 
houder van het motorrijtuig overeenkomstig deze wet.

Krachtens het derde lid van het voormelde artikel is artikel 80 van de Contro-
lewet van toepassing op deze schadevergoeding.

Deze verwijzing, in artikel 29bis, §1, derde lid, van de WAM-wet naar artikel 
80 van de Controlewet, maakt ook het voormelde artikel 17, §1, van het konink-
lijk besluit van 16 december 1981, dat hiervan de uitvoering is, van toepassing 
op deze schadevergoeding.

Voorts wil artikel 29bis, §1, eerste lid, van de WAM-wet de rechten van de 
rechthebbenden afstemmen op de rechten van de rechtstreekse schadelijder.

3. Uit de voormelde wettelijke bepalingen volgt dat de eigenaar van het motor-
voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, ingeval geen enkele verzekerings-on-
derneming tot die vergoeding verplicht is omdat de verzekeringsverplichting niet 
werd nageleefd, van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds geen vergoe-
ding van zijn in artikel 29bis, §1, van de WAM-wet bedoelde schade kan verkrij-
gen.
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Deze beperkte vergoedingsverplichting geldt in dezelfde mate ten aanzien van 
de rechthebbenden van de eigenaar van het motorvoertuig, die, als gevolg van de 
in artikel 29bis, §1, van de WAM-wet bedoelde schade van de eigenaar van het 
motorvoertuig, eigen schade lijden omwille van hun band met de eigenaar.

De rechthebbenden van de eigenaar van het motorvoertuig kunnen zodoende, 
zoals de eigenaar zelf,  van het  Gemeenschappelijk  Motorwaarborgfonds geen 
vergoeding van hun in artikel 29bis, §1, van de WAM-wet bedoelde schade ver-
krijgen.

4. De appelrechters stellen vast dat de eigenaar van het niet-verzekerde motor-
voertuig dat de schade heeft veroorzaakt, ingevolge het litigieuze verkeersonge-
val, om het leven is gekomen.

De appelrechters  oordelen  verder  dat  de  verweerster,  die  optreedt  in  eigen 
naam en in haar hoedanigheid van ouder en wettelijke beheerster over de per-
soon en de goederen van haar twee minderjarige dochters, allen rechthebbenden 
van de overleden eigenaar, van de eiser een vergoeding van hun in artikel 29bis, 
§1, van de WAM-wet bedoelde schade kan verkrijgen.

De appelrechters schenden zodoende de voormelde wettelijke bepalingen.
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 en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over.
Verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting 

houdende in hoger beroep.

19 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 488

1° KAMER - 19 september 2008

1º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
RECHTSPLEGING OP TEGENSPRAAK - VERSCHIJNENDE PARTIJ - GEVOLG - NAVOLGENDE 
RECHTSDAG - NIET-VERSCHIJNING - GEVOLG - VOORWAARDE

2º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - RECHTSPLEGING OP 
TEGENSPRAAK - VERSCHIJNENDE PARTIJ - GEVOLG - NAVOLGENDE RECHTSDAG - NIET-
VERSCHIJNING - GEVOLG - VOORWAARDE

1º  en  2°  Een  procespartij  die  aan  de  vereisten  van  artikel  804,  tweede  lid,  van  het  
Gerechtelijk  Wetboek  voldoet,  wordt  voor  de  rechtspleging  aangezien  als  een 
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verschijnende  partij  en  dient  dienvolgens  op  overeenkomstige  wijze  van  eventuele 
uitstellen van behandeling te worden verwittigd1; de rechtspleging verloopt ten aanzien 
van deze partij verder op tegenspraak, ook wanneer ze op de rechtsdag na tussenarrest  
of op meerdere navolgende rechtsdagen niet meer verschijnt, voor zover ze regelmatig  
verwittigd werd van deze rechtsdagen2.  (Artt. 747, §2, 748, §2, 750, §2, 754 en 804, 
tweede lid Ger.W.)

(ECLIPS n.v. T. S.)

ARREST

(A.R. C.07.0458.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 19 februari 2007 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan. 
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 747, §2, 748, §2, 750, 775 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek zoals 

van toepassing voor de wijziging bij wet van 26 april 2007;
- het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voor-

schrijft.
Aangevochten beslissingen
Bij het bestreden eindarrest van 19 februari 2007 verklaart het Hof van Beroep te Ant-

werpen, beslissend op tegenspraak, ten aanzien van de eiseres in toepassing van artikel 
747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, verweerders' hoger beroep ten aanzien van de ei-
seres ontvankelijk, verklaart de verkoopovereenkomst van 1994 met betrekking tot de sa-
tellietwagen MAN 8 x 8 tussen (de verweerder) en de eiseres ontbonden ten laste van de 
eiseres, veroordeelt haar om aan Sharfeddin te betalen de tegenwaarde in euro van het be-
drag van 1.154.200 US-dollar aan de hoogste koers tussen 18 augustus 1994 en de dag 
van de effectieve betaling te vermeerderen met de wettelijke intresten vanaf 18 augustus 
1994 tot 29 oktober 2002 en van dan af met de gerechtelijke interesten tot de datum van 
betaling en verleent voorbehoud aan (de verweerder) voor de terugvordering van de advo-
catenkosten ten aanzien van de eiseres, die tot de kosten van beide aanleggen wordt ver-
oordeeld, zulks na onder meer te hebben vastgesteld:

"2. Meester Vekemans die krachtens zijn brief van 14 oktober 2004, gericht aan de grif-
fie van dit (hof van beroep) en ingediend ter griffie van dit (hof van beroep) op 18 oktober 
aanvankelijk bericht dat hij 'op verzoek van de vroegere afgevaardigde bestuurder van de 
nv Eclips' is verschenen, verklaart dat hij zowel aan de eerste rechter als aan de raadsman 
van (de verweerder) bij herhaling heeft meegedeeld dat de nv Eclips niet meer bestaat in-
gevolge de afgesloten vereffening van de betrokken vennootschap ruim voor het instellen 
van de procedure en dat hij dit standpunt eveneens in hoger beroep zou verdedigen.

De eerste toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek is gebeurd op 

1 Zie Cass., 17 dec. 1998, A.R. C.95.0090.N, A.C. 1998, nr. 524.
2 Zie Cass., 15 juni 1998, A.R. S.97.0130.F, A.C. 1998, nr. 311; zie ook Cass., 14 okt. 2002, A.R. 
C.99.0537.N, A.C. 2002, nr. 534.



1992 HOF VAN CASSATIE 19.9.08 - Nr. 488 

gemeenschappelijk verzoek van de partijen, waarna (de eiseres), vertegenwoordigd door 
mr. Vekeman, op 14 december 2004 een conclusie indient om te bevestigen dat zij bij 
akte van notaris Segers van 10 december 2001 vervroegd is ontbonden, op dezelfde datum 
is vereffend en dat de publicatie van die akte is geschied in het Belgisch Staatsblad van 16 
februari 2002.

De zaak wordt in toepassing van artikel 748, §2, van het Gerechtelijk Wetboek vastge-
steld ter terechtzitting van de eerste kamer van dit (hof van beroep) op 13 februari 2006 en 
op die terechtzitting uitgesteld naar de terechtzitting van 30 oktober 2006".

Grieven
Naar  luid  van artikel  750,  §1,  van het  Gerechtelijk  Wetboek,  wordt  in  principe de 

rechtsdag op gezamenlijk verzoek van partijen bepaald.
Het Gerechtelijk Wetboek voorziet evenwel in een aantal bijkomende mechanismen die 

moeten toelaten dat een rechtsdag, ook zonder medewerking van een partij,  wordt be-
paald. Deze afwijkende mechanismen voorzien in de regel in de bepaling van de rechts-
dag op tegenspraak.

Ingeval de rechtsdag bepaald wordt met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerech-
telijk Wetboek wordt het verzoekschrift dat toepassing vraagt van deze bepaling bij ge-
rechtsbrief ter kennis gebracht van de andere partijen. Deze partijen doen binnen vijftien 
dagen hun opmerkingen aan de voorzitter toekomen. De voorzitter doet uitspraak binnen 
acht daaropvolgende dagen. Deze beschikking wordt vervolgens aan de partijen en advo-
caten ter kennis gebracht.

Een zelfde procedure wordt gevolgd bij de toepassing van artikel 748, §2, van het Ge-
rechtelijk Wetboek.

Wordt de rechtsdag bepaald met toepassing van artikel 750, §2, van het Gerechtelijk 
Wetboek, dan wordt het verzoek tot bepaling van de rechtsdag bij gerechtsbrief ter kennis 
gebracht van de andere partijen. Deze partijen doen binnen de vijftien dagen hun opmer-
kingen aan de rechter toekomen. De rechtsdag wordt vervolgens door de voorzitter be-
paald.

Partijen kunnen derhalve in principe hun opmerkingen doen gelden en worden steeds 
bij gerechtsbrief op de hoogte gebracht van het feit dat er een rechtsdag bepaald zal wor-
den. De verwittiging bij gerechtsbrief speelt hierbij een cruciale rol, nu bij afwezigheid 
van een van de partijen de meest gerede partij een op tegenspraak gewezen vonnis zal 
kunnen vorderen. Daarop volgend worden zij ook, naar gelang van het geval, bij gewone 
brief of bij gerechtsbrief op de hoogte gebracht van de beschikking, waarbij de rechtsdag 
wordt vastgesteld.

In de hierboven aangehaalde wetsbepalingen is niet voorzien in de mogelijkheid tot 
verdaging van de zaak met behoud van de voordelen, verbonden aan de wijze van vast-
stelling van de zaak bij toepassing van de artikelen 747, §2, 748, §2 en 750, §2, van het 
Gerechtelijk Wetboek, met name het bekomen van een vonnis of arrest dat op tegenspraak 
zal zijn gewezen ten aanzien van de partij die niet verschijnt.

Wanneer de op grond van artikel 747, §2, of artikel 748, §2, van het Gerechtelijk Wet-
boek bepaalde rechtsdag door de rechter wordt gewijzigd zonder dat alle partijen dit had-
den gevraagd of aanvaard en wanneer een partij niet verschijnt op de gewijzigde rechts-
dag, kan de rechter die de zaak op die rechtsdag behandelt dan ook geen uitspraak doen 
op tegenspraak met toepassing van dit artikel.

Voornoemde regeling geldt evenzeer wanneer na een heropening van de debatten over 
een onderwerp dat de rechter bepaalt  overeenkomstig artikel 775 van het Gerechtelijk 
Wetboek de zaak niet wordt behandeld op de dag bepaald in het vonnis of arrest dat de 
heropening beval en dat aan de verschijnende partijen door de griffier bij gerechtsbrief ter 
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kennis werd gebracht binnen de dagvaardingstermijnen.
In dat geval zal er slechts een beslissing op tegenspraak kunnen worden gewezen ten 

aanzien van de partijen die na de heropening niet verschenen, voor zover zij van deze 
nieuwe rechtsdag werden verwittigd overeenkomstig de bepalingen, vervat in de artikelen 
747, §2, 748, §2, of 750, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.

Deze regels gelden bij toepassing van artikel 1042 van het Gerechtelijk Wetboek even-
zeer in hoger beroep.

In onderhavige zaak werd de rechtsdag aanvankelijk bepaald op 27 juni 2005 op ge-
meenschappelijk  verzoek  van  de  partijen  op  de  inleidende  zitting,  alwaar  de  partijen 
schriftelijk verschenen en conclusietermijnen overeenkwamen, met toepassing van artikel 
747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek.

De eiseres legde overeenkomstig de afgesproken regeling op 14 december 2004 be-
roepsbesluiten neer, waarbij zij concludeerde over de ontvankelijkheid van het hoger be-
roep en van de oorspronkelijke vordering evenals over de grond van de zaak.

Voornoemde rechtsdag werd vervolgens bij beschikking van 14 juni 2005 op verzoek 
van medegeïntimeerde J. bij toepassing van artikel 748, §2, van het Gerechtelijk Wetboek 
op tegensprekelijke wijze bepaald op 13 februari 2006. De rechtsdag van 27 juni 2006 
werd evenwel behouden, doch enkel en alleen met betrekking tot de exceptie van borg-
tocht.

Op 8 november 2005 werd bij toepassing van artikel 748, §2, van het Gerechtelijk Wet-
boek een tweede beschikking gewezen, waarbij aan de verweerder en aan de medegeïnti-
meerde  J.  nieuwe  conclusietermijnen  werden  toegekend  met  behoud  evenwel  van  de 
rechtsdag op 13 februari 2006.

Op 26 september 2005 werd een tussenarrest gewezen waarbij het hof van beroep, be-
slissend op tegenspraak ten aanzien van de eiseres in toepassing van artikel 747, §2, van 
het Gerechtelijk  Wetboek,  het hoger  beroep van de verweerder met betrekking tot  de 
borgstelling ten dele gegrond verklaarde en het bestreden vonnis bevestigde mits de her-
leiding van de borgstelling van 100.000,00 euro tot 15.000,00 euro en alvorens verder te 
oordelen over de ontvankelijkheid van het hoger beroep van de verweerder ten aanzien 
van de eiseres en over de grond van de hogere beroepen, de zaak in voortzetting stelde op 
13 februari 2006.

Deze beslissing werd vervolgens bij toepassing van artikel 792 van het Gerechtelijk 
Wetboek ter kennis gebracht van de partijen.

Ten slotte wordt in het bestreden eindarrest van 19 februari 2007 uitdrukkelijk vastge-
steld dat de zaak in toepassing van artikel 748, §2, van het Gerechtelijk Wetboek werd 
vastgesteld ter terechtzitting van de eerste kamer op 13 februari 2006 en op die terechtzit-
ting uitgesteld naar de terechtzitting van 30 oktober 2006, waarop de eiseres niet aanwe-
zig was noch vertegenwoordigd (pagina 2 van het bestreden arrest).

Uit het geheel van die vaststellingen volgt dat, zo de zaak aanvankelijk voor behande-
ling was gesteld op de zitting van 13 februari 2006 bij toepassing van de regels, bepaald 
bij de artikelen 747, §2, 748, §2, en 775 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak op de zit-
ting van 13 februari 2006 in afwezigheid van de eiseres werd uitgesteld op een latere zit-
ting, met name op 30 oktober 2006, zonder dat de eiseres hierom had verzocht of zich met 
dit uitstel akkoord had verklaard en zonder dat ter bepaling van deze nieuwe rechtsdag de 
procedure, bepaald bij de artikelen 747, §2, 748, §2, en 750, §2, van het Gerechtelijk Wet-
boek, in acht werd genomen en bijgevolg zonder dat zij in de gelegenheid werd gesteld 
om op die zitting van 30 oktober 2006 haar recht van verdediging uit te oefenen.

In de gegeven omstandigheden kon er te hare opzichte dan ook geen uitspraak worden 
gedaan op tegenspraak met toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, 
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zoals vermeld in het beschikkend gedeelte van het bestreden arrest.
Besluit
Uit het voorgaande volgt dat door de debatten op 30 oktober 2006 te sluiten en de zaak 

in beraad te nemen en door te beslissen dat het eindarrest met toepassing van artikel 747, 
§2, van het Gerechtelijk Wetboek op tegenspraak is gewezen ten aanzien van de eiseres 
het hof van beroep uitspraak heeft gedaan in miskenning van de artikelen 747, §2, 748, 
§2, 750, 775 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek, zoals van toepassing voor de wijzi-
ging bij wet van 26 april 2007, evenals van het algemeen rechtsbeginsel dat de eerbiedi-
ging van het recht van verdediging voorschrijft (schending van voornoemde wetsbepalin-
gen en het algemeen rechtsbeginsel).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 804, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan, indien 

een van de partijen niet verschijnt op de zitting waarop de zaak is bepaald of 
waartoe zij is verdaagd, tegen haar vonnis bij verstek worden gevorderd.

Krachtens het tweede lid van dit artikel is de rechtspleging evenwel op tegen-
spraak ten aanzien van de partij die is verschenen overeenkomstig artikel 728 of 
729 en ter griffie of ter zitting conclusies heeft neergelegd.

2. Hieruit volgt dat de partij die aan de vereisten van het voormelde artikel 
804, tweede lid, voldoet, voor de rechtspleging wordt aangezien als een verschij-
nende partij, en dienvolgens op overeenkomstige wijze dient te worden verwit-
tigd van eventuele uitstellen van behandeling.

Hieruit volgt tevens dat de rechtspleging ten aanzien van de partij die aan de 
voorwaarden van het tweede lid van voormeld artikel voldoet, verder op tegen-
spraak verloopt ook wanneer deze partij op de rechtsdag na tussenarrest of op 
meerdere navolgende rechtsdagen niet meer verschijnt, voor zover deze partij re-
gelmatig verwittigd werd van deze rechtsdagen.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat in de appel-
procedure: 

- de eiseres een schriftelijke verschijning ter griffie van het hof van beroep 
heeft neergelegd op 18 oktober 2004 alsook een conclusie op 14 december 2004;

- nadat het hof van beroep op 26 september 2005 een tussenarrest had gewezen 
op tegenspraak ten aanzien van de eiseres, en de zaak in voortzetting had gesteld 
op de zitting van 13 februari 2006, de eiseres, bij toepassing van artikel 754 van 
het Gerechtelijk Wetboek, door de griffier verwittigd werd dat de zaak op de zit-
ting van 13 februari 2006 verdaagd werd naar de zitting van 30 oktober 2006.

4. Het middel voert niet aan dat de eiseres niet werd verwittigd dat de zaak 
was verdaagd naar de zitting van 30 oktober 2006 maar betwist in wezen dat het 
bestreden arrest op tegenspraak werd uitgesproken ten aanzien van de eiseres, 
terwijl de zaak op de zitting van 13 februari 2006 in haar afwezigheid werd uit-
gesteld naar de zitting van 30 oktober 2006, zonder dat zij hierom had verzocht 
of zich met dit uitstel akkoord had verklaard en zonder dat ter bepaling van deze 
nieuwe rechtsdag de procedure, voorzien in de artikelen 747, §2, 748, §2, en 750, 
§2, van het Gerechtelijk Wetboek, in acht werd genomen.
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5. Op grond van de in het randnummer 3 vermelde vaststellingen vermochten 
de appelrechters met toepassing van artikel 804, tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek beslissen dat het arrest op tegenspraak was uitgesproken ten aanzien 
van de eiseres, zonder het recht van verdediging te miskennen.

Op grond van deze in de plaats gestelde reden blijft de beslissing naar recht 
verantwoord.

Ook al zou het middel gegrond zijn, kan het niet tot cassatie leiden en is het, 
bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiseres in de kosten.
De kosten zijn begroot op de som van 634,03 euro jegens de eisende partij.

19 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-ge-
neraal met opdracht – Advocaat: mr. Geinger.

Nr. 489

1° KAMER - 19 september 2008

1º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
OVERHEIDSOPDRACHTEN - BOETEN WEGENS LAATTIJDIGE UITVOERING - AANVRAAG TOT TERUGGAVE 
- TERMIJN - VOORWAARDEN

2º OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN) - 
OVERHEIDSOPDRACHTEN - BOETEN WEGENS LAATTIJDIGE UITVOERING - AANVRAAG TOT TERUGGAVE 
- KENNISGEVING VAN DE FEITEN EN OMSTANDIGHEDEN - TERMIJN - TAAK VAN DE RECHTER

1º Een aanvraag tot teruggave van boeten wegens laattijdige uitvoering moet op straffe van 
verval  worden  ingediend  binnen  de  termijn  voorzien  door  artikel  17,  §3  van  het  
ministerieel besluit houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van 
de  overheidsopdrachten  van  werken,  leveringen  en  diensten;  de  feiten  en 
omstandigheden die deze aanvraag wettigen moeten ter kennis worden gebracht van het 
bestuur op de wijze en binnen de termijn bepaald door artikel 16, §3, en de aannemer  
moet bewijzen dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is aan deze feiten en  
omstandigheden; de vermelding van de feiten en omstandigheden in de aanvraag tot  
kwijtschelding is niet op straffe van nietigheid of verval opgelegd. (Artt. 16, §§2 en 3, en 
17, §1, 1°, §§2 en 3 M.B. 10 aug. 1977)

2º De appelrechter  die de vordering van de aannemer tot  terugbetaling van de boeten  
wegens laattijdige uitvoering van de overheidsopdracht afwijst op grond dat de feiten en  
omstandigheden die  de  aanvraag wettigen,  niet  werden ter  kennis  gebracht  van het  
bestuur binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan, zonder na te gaan of de  
kennisgeving niet geschiedde binnen de dertig dagen na de datum waarop de aannemer  
ze normaal had moeten kennen, verantwoordt zijn beslissing niet naar recht. (Art. 16, §3 
M.B. 10 aug. 1977)

(BELGIAN LOGISTICAL AND INTELLECTUAL SERVICES n.v., als vereffenaar van A.S.&C° n.v. in vereffening T. DE 
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POST)

ARREST

(A.R. C.07.0526.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 25 juni 2007 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 16, inzonderheid §3, en 17, inzonderheid §1 en §2, van het ministerieel 

besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemings-voor-
waarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten.

Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het hof van beroep, recht sprekend over de vorde-

ring van de eiseres tot terugbetaling van boetes plus interest, het hoger beroep van de eise-
res  ongegrond  op  grond  van  alle  motieven  waarop  de  beslissing  steunt,  die  hier  be-
schouwd worden integraal te zijn hernomen, en in het bijzonder op de volgende overwe-
gingen:

"c. wat betreft de gevorderde terugbetaling van ingehouden vertragingsboetes
(...)
Terecht wees de eerste rechter ook dit onderdeel van de vordering van (de eiseres) af 

als ongegrond omdat zij niet meer het recht daartoe heeft nu volgens de artikelen 16 en 17 
van het ministerieel besluit elke aanvraag tot kwijtschelding van boetes moet aangeven 
waarop zij gesteund is en, ingeval zij gesteund is op feiten te wijten aan het bestuur of op 
onvoorzienbare omstandigheden, de aanvraag moet worden voorafgegaan door een schrif-
telijke melding uiterlijk 30 dagen nadat de bewuste feiten zich hebben voorgedaan, aan 
welke formaliteiten door (de eiseres) niet is voldaan geworden". (p. 4, laatste alinea, en 5, 
eerste alinea, van het arrest).

Grieven
1. Op grond van artikel 17, §1, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 hou-

dende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheids-opdrachten 
van werken, leveringen en diensten, hieronder afgekort  als algemene aannemingsvoor-
waarden overheidsopdrachten, kan de aannemer kwijtschelding verkrijgen van boeten we-
gens laattijdige uitvoering (1) geheel of gedeeltelijk indien hij bewijst dat de vertraging 
geheel of gedeeltelijk te wijten is, hetzij aan het bestuur, hetzij aan bij artikel 16, §2, be-
doelde omstandigheden voor zover deze zich hebben voorgedaan vóór het verstrijken van 
de contractuele termijnen, in welke gevallen vanaf de datum waarop de betrokken beta-
ling diende te gebeuren, op de kwijtgescholden boetes een interest moet betaald worden, 
en (2) gedeeltelijk, indien het bestuur oordeelt dat er een wanverhouding is tussen de boe-
ten en het geringe belang van de te laat uitgevoerde werken of leveringen.

In het geval dat hierboven onder (1) wordt genoemd, is artikel 16, §3, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden overheidsopdrachten van toepassing op de feiten en omstandig-
heden die worden ingeroepen bij de aanvragen tot kwijtschelding, aldus artikel 17, §2, van 
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de algemene aannemingsvoorwaarden overheidsopdrachten. Dat artikel 16, §3, luidt:
"De aannemer is verplicht op straffe van verval, het bestuur ten spoedigste en schrifte-

lijk in te lichten wanneer hij feiten of willekeurig welke omstandigheden vaststelt die de 
goede gang van zaken van de aanneming verstoren, die onder de toepassing van §1 en §2 
vallen en waaromtrent hij bijgevolg een verlenging van de uitvoeringstermijn, de herzie-
ning en/of de verbreking van de overeenkomst of/en schadeloosstelling kan vragen; hij 
moet hierbij bondig de invloed doen kennen die deze feiten hebben of zouden kunnen 
hebben op de opdracht of de kosten van de aanneming.

Zijn niet ontvankelijk, de klachten en verzoeken die steunen op feiten en omstandighe-
den die door de aannemer niet te gepaste tijde aan het bestuur werden kenbaar gemaakt en 
waarvan het bijgevolg het bestaan en de invloed op de opdracht niet heeft kunnen nagaan 
teneinde eventueel de door de toestand vereiste maatregelen te nemen.

Bedoelde klachten en verzoeken zijn in ieder geval niet ontvankelijk indien de ingeroe-
pen feiten en omstandigheden niet werden bekendgemaakt binnen de dertig kalenderda-
gen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan, ofwel na de datum waarop de aannemer ze 
normaal had moeten kennen.

Deze bepalingen zijn niet toepasselijk op de bevelen van het bestuur, zelfs voor het ge-
val deze slechts in het dagboek der werken werden ingeschreven zoals voorzien in de arti-
kelen 37, §1 en 42, §1. In dit geval is de aannemer enkel verplicht tot bekendmaking zo-
dra hij de invloed die de bevelen op de uitvoering van de opdracht en de prijs van het 
werk kent of zou moeten kennen".

Luidens artikel 17, §3, van de algemene aannemingsvoorwaarden overheidsopdrachten 
moet elke aanvraag tot kwijtschelding van boeten, op straffe van nietigheid, schriftelijk 
worden ingediend binnen zestig kalenderdagen te rekenen vanaf, voor wat de aannemin-
gen van leveringen betreft, de betaling van de factuur waarop de boeten werden aangere-
kend.

2. Uit de stukken van het dossier waarop het Hof acht mag slaan, blijkt dat de partijen 
het erover eens zijn dat de in deze zaak aan de orde zijnde overheidscontracten nog vallen 
onder het toepassingsgebied van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende 
vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van 
werken, leveringen en diensten. Het hof van beroep stelt dat ook zelf vast ("het ministeri-
eel besluit van 10 augustus 1997, terzake van toepassing" - p. 3, voorlaatste alinea van het 
arrest).

Nog uit de stukken waarop het Hof acht mag slaan, blijkt dat de eiseres de terugbetaling 
vroeg van de boetes (de volledige kwijtschelding ervan) op grond van artikel 17, §1, 1°, 
van de algemene aannemingsvoorwaarden overheidsopdrachten (zie o.m. blz. 20, onder f 
van de "eerste beroepsbesluiten" van de eiseres, ter griffie van het hof van beroep neerge-
legd op 31 oktober 2005 en blz. 24, onder nr. 39 van de "synthesebesluiten" van de ver-
weerster gedagtekend 30 maart 2006). De eiseres was aldus met toepassing van artikel 17, 
§2, ertoe gehouden de bepalingen van artikel 16, §3, van de algemene aannemingsvoor-
waarden overheidsopdrachten in acht te nemen ten aanzien van de feiten en omstandighe-
den die ingeroepen werden bij de aanvragen tot kwijtschelding van de boeten wegens laat-
tijdige uitvoering.

Het hof van beroep overweegt dat de eiseres niet meer het recht heeft terugbetaling te 
vorderen van de ingehouden vertragingsboetes aangezien volgens de artikelen 16 en 17 
van de algemene aannemingsvoorwaarden overheidsopdrachten elke aanvraag tot kwijt-
schelding van boetes moet aangeven waarop zij is gesteund en, in geval zij is gesteund op 
feiten te wijten aan het bestuur of op onvoorzienbare omstandigheden, de aanvraag moet 
worden voorafgegaan door een schriftelijke melding uiterlijk dertig dagen nadat de be-
wuste feiten zich hebben voorgedaan.
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De artikelen 16 en 17 van de algemene aannemingsvoorwaarden overheidsopdrachten 
bepalen nergens dat de aanvraag om kwijtschelding (1) moet aangeven waarop zij is ge-
steund, noch dat die aanvraag, ingeval zij gesteund is op feiten te wijten aan het bestuur of 
op onvoorzienbare omstandigheden, (2) moet worden voorafgegaan door een schriftelijke 
melding (3) uiterlijk dertig dagen nadat de bewuste feiten zich hebben voorgedaan.

Het hof van beroep onderzoekt niet of, noch stelt het vast dat de eiseres
- niet een van de redenen voor de vertraging vermeld in artikel 17, §1, 1°, van de alge-

mene aannemingsvoorwaarden overheidsopdrachten bewijst;
- de verweerster niet ten spoedigste en schriftelijk heeft ingelicht van de feiten en om-

standigheden die de goede gang van aanneming verstoorden en die ingeroepen worden bij 
de aanvraag tot kwijtschelding van de boeten wegens laattijdige uitvoering, noch dat zijn 
klachten en verzoeken steunen op feiten of omstandigheden die door de eiseres niet te ge-
pasten tijde aan de verweerster werden kenbaar gemaakt, noch dat die feiten of omstan-
digheden niet werden bekendgemaakt binnen dertig kalenderdagen nadat ze zich hebben 
voorgedaan of na de datum waarop de eiser ze normaal had moeten kennen, zoals voorge-
schreven door de artikelen 17, §2, en 16, §3, van de algemene aannemingsvoorwaarden 
overheidsopdrachten;

- de aanvraag tot kwijtschelding van de boeten niet schriftelijk heeft ingediend binnen 
de zestig kalenderdagen bedoeld in artikel 17, §3, van de algemene aannemingsvoorwaar-
den overheidsopdrachten.

Op de enkele vaststelling dat door de eiseres niet is voldaan geworden aan de formali-
teiten (1) in de aanvraag tot kwijtschelding moeten de feiten worden aangegeven waarop 
zij is gesteund, (2) de aanvraag moet worden voorafgegaan door schriftelijke melding van 
de feiten te wijten aan het bestuur of onvoorzienbare omstandigheden waarop zij is ge-
steund en (3) moet gebeuren uiterlijk dertig dagen nadat de bewuste feiten zich hebben 
voorgedaan, overweegt het hof van beroep dan ook niet wettig dat de eiseres niet meer het 
recht heeft terugbetaling van de boeten wegens laattijdige uitvoering te vorderen.

Aldus verklaart het hof van beroep niet wettig het hoger beroep van de eiseres onge-
grond in de mate dat het betrekking heeft op de vordering van de eiseres tot terugbetaling 
van vertragingsboetes en de interest daarop (schending van de artikelen 16, inzonderheid 
§3, en 17, inzonderheid §1 en §2, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 hou-
dende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten 
van werken, leveringen en diensten).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens het te dezen toepasselijke artikel 17, §1, 1°, van het ministerieel 

besluit  van 10  augustus  1977 houdende vaststelling van  de  algemene aanne-
mingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en dien-
sten, kan de aannemer de gehele of gedeeltelijke teruggave verkrijgen van boeten 
wegens laattijdige uitvoering, wanneer hij bewijst dat de vertraging geheel of ge-
deeltelijk te wijten is hetzij aan de aanbestedende overheid, hetzij aan bij artikel 
16, §2, bedoelde omstandigheden voor zover deze zich hebben voorgedaan voor 
het verstrijken van de contractuele termijnen.

Krachtens artikel 17, §3, van voormeld ministerieel besluit, dient, voor wat de 
opdrachten voor aanneming van leveringen en van diensten betreft,  elke aan-
vraag tot teruggave van boeten op straffe van verval schriftelijk te worden inge-
diend, uiterlijk de zestigste kalenderdag te rekenen vanaf de betaling van de fac-
tuur waarop deze boeten werden ingehouden.
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Krachtens artikel 17, §2, van hetzelfde ministerieel besluit, is artikel 16, §3, 
van toepassing op de feiten en omstandigheden die ingeroepen worden bij de 
aanvragen tot teruggave van de bij §1, 1°, bedoelde boeten wegens laattijdige 
uitvoering.

Dit artikel 16, §3, bepaalt dat de aannemer verplicht is, op straffe van verval, 
de aanbestedende overheid ten spoedigste en schriftelijk in te lichten over de fei-
ten of omstandigheden die de goede gang van de opdracht verstoren en hierbij 
bondig de invloed te doen kennen die deze feiten hebben of zouden kunnen heb-
ben op het verloop en de kostprijs van de opdracht. De bedoelde klachten en ver-
zoeken zijn in elk geval niet ontvankelijk wanneer de ingeroepen feiten en om-
standigheden niet schriftelijk zijn bekendgemaakt binnen de dertig kalenderda-
gen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de datum waarop de aannemer ze 
normaal had moeten kennen.

2. Uit deze bepalingen volgt dat een aanvraag tot teruggave van boeten wegens 
laattijdige uitvoering op straffe van verval moet worden ingediend binnen de ter-
mijn voorzien door artikel 17, §3, dat de feiten en omstandigheden die deze aan-
vraag wettigen ter kennis moeten worden gebracht van het bestuur op de wijze 
en binnen de termijn bepaald door artikel 16, §3, en dat de aannemer moet bewij-
zen dat de vertraging geheel of gedeeltelijk te wijten is aan deze feiten en om-
standigheden. 

De vermelding van de feiten en omstandigheden in de aanvraag tot kwijtschel-
ding is niet op straffe van nietigheid of verval opgelegd.

3. De appelrechters, die de vordering van de eiseres tot terugbetaling van de 
boeten wegens laattijdige uitvoering afwijzen op grond dat de eiseres de feiten 
en omstandigheden waarop deze aanvraag was gesteund niet vermeldde in de 
aanvraag tot kwijtschelding, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

4. Ingevolge artikel 16, §3, van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977, 
dienen de feiten en omstandigheden, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de 
desbetreffende klachten en verzoeken, ter kennis te worden gebracht van het be-
stuur uiterlijk binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan of na de da-
tum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen.

5. De appelrechters, die de vordering van de eiseres afwijzen op grond dat de 
feiten en omstandigheden die de aanvraag wettigen, niet werden ter kennis ge-
bracht van het bestuur binnen de 30 dagen nadat ze zich hebben voorgedaan, 
zonder na te gaan of de kennisgeving niet geschiedde binnen de dertig dagen na 
de datum waarop de aannemer ze normaal had moeten kennen, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, bij bevestiging van het beroepen 

vonnis, de vordering tot terugbetaling van ingehouden vertragingsboeten afwijst 
en uitspraak doet over de kosten van het hoger beroep.

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

19 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-generaal met opdracht 
– Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en De Baets.

Nr. 490

3° KAMER - 22 september 2008

1º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
VERZEKERINGSINSTELLING - VERLEENDE PRESTATIES - CUMULATIEVERBOD - INDEPLAATSSTELLING - 
DEZELFDE SCHADE - TOEPASSING

2º ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING — ALGEMEEN - 
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERZEKERINGSINSTELLING - PERIODIEK VERLEENDE PRESTATIES - 
SUBROGATIE - DEZELFDE SCHADE - DRAAGWIJDTE

1º Het in de artikelen 136, §2, eerste en vierde lid van de wet van 14 juli 1994, neergelegde  
verbod  om  de  in  de  wet  bedoelde  prestaties  te  cumuleren  met  de  vergoedingen  
verschuldigd  krachtens  het  gemeen  recht  of  krachtens  een  andere  Belgische  of  
buitenlandse  wetgeving  en  de  indeplaatsstelling  van  de  verzekeringsinstelling  in  de 
rechten van de rechthebbende zijn alleen van toepassing in zoverre die prestaties en  
vergoedingen betrekking hebben op dezelfde schade of hetzelfde deel van de schade1.  
(Art. 136, §2, eerste en vierde lid Gecoördineerde Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

2º Wanneer de verzekeringsinstelling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen heeft betaald voor  
een bepaalde periode, treedt zij niet in de rechten van de rechthebbende met betrekking 
tot  de  bedragen  die  de  aansprakelijke  naar  gemeen  recht  verschuldigd  is  voor  een  
daaropvolgende periode, nu de gemeenrechtelijke vergoeding in dat geval niet hetzelfde  
deel  van  de  schade  dekt  als  de  door  de  verzekeringsinstelling  betaalde  
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.  (Art.  136,  §2,  eerste en  vierde  lid  Gecoördineerde 
Z.I.V.-wet van 14 juli 1994)

(V. T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN)

ARREST

(A.R. C.07.0531.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een vonnis, op 22 juni 2007 in hoger be-

roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.
De zaak is bij beschikking van de eerste voorzitter van 12 juni 2008 verwezen 

naar de derde kamer.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.

1 Zie Cass., 4 mei 1988, A.R. 6476,  A.C. 1987-1988, nr. 547. Zie Cass., 10 feb. 1992, A.R. 9293, 
A.C. 1992, nr. 300. Zie Cass., 22 okt. 1993, A.R. 8034, A.C. 1993, nr. 424. 
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Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 136, §2, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineer-

de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen (tevens in de versie zoals dit artikel, vóór de coördinatie bij het 
koninklijk besluit van 14 juli 1994, bestond als artikel 76quater, §2, vierde lid, van de wet 
van 9 augustus 1963);

- de artikelen 1319, 1320, 1322, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
De rechtbank van eerste aanleg verklaart eisers hoger beroep ongegrond en bevestigt 

het vonnis van de politierechtbank waarbij de eiser wordt veroordeeld tot betaling van het 
gevorderde bedrag van 45.191,14 euro aan de verweerder.

De rechtbank van eerste aanleg beslist aldus op volgende gronden (pag. 3-5 van het be-
streden vonnis):

"De rechtbank stelt vast: 
(...)
dat diezelfde politierechtbank op 11 februari 2003 een vonnis heeft uitgesproken, waar-

in onder meer:
* de veroordeling van (de eiser) werd uitgesproken tot betaling aan E.B. van 52.381,63 

euro te vermeerderen met de moratoire rente vanaf 11 februari 2003 tot de dag der effec-
tieve betaling (in het vonnis wordt dit bedrag samengevat als volgt berekend: 95.980,65 
euro loonverlies in de periode van 16 mei 1993 tot 30 augustus 1998 + 29.320,69 euro 
loonverlies in de periode van 1 september 1998 tot 11 februari 2003 + 52.381,63 euro 
loonverlies voor de toekomst, d.w.z. vanaf de datum van het vonnis = 177.682,97 euro in 
totaal, met dien verstande dat de door E.B. reeds ontvangen dagvergoedingen vanwege 
(de verweerder) ten bedrage van in totaal 126.933,27 euro in mindering dienden te wor-
den gebracht van de schade tot op de datum van het vonnis maar niet op de toekomstige 
schade, aangezien de verleden en toekomstige schade ten bedrage van 52.381,63 euro aan 
E.B. toekwam) (in het vonnis wordt daarenboven opgemerkt dat wel degelijk het volledi-
ge bedrag van de door de mutualiteit verleende prestaties moet worden aangerekend op de 
globale vergoeding die naar gemeen recht verschuldigd is);

(...)
Er wordt niet betwist dat het vonnis van 11 februari 2003 in kracht van gewijsde is ge-

gaan.
Naar het oordeel van de rechtbank betekent dit evenwel niet dat er sprake is van rech-

terlijk gewijsde wat de in dit vonnis gemaakte overweging betreft dat het volledige bedrag 
van de door (de verweerder) verleende prestaties moet worden aangerekend op de volledi-
ge vergoeding die naar gemeen recht verschuldigd is omdat de verleden en toekomstige 
schade voor de toepassing van het subrogatierecht van de (de verweerder) en dus ook aan-
gaande het cumulatieverbod (als het ware de keerzijde van dezelfde medaille) niet als de-
zelfde schade worden beschouwd. Deze overweging heeft immers geen uitstaans met de 
lastens (de eiser) uitgesproken veroordeling tot betaling aan (de verweerder), maar heeft 
enkel uitstaans met de lastens (de eiser) uitgesproken veroordeling tot betaling aan de heer 
E.B. Het is niet omdat er in dezelfde overweging terloops sprake is van het subrogatie-
recht van (de eiser), dat zij dienstig is als motivering voor de lastens (de eiser) uitgespro-
ken veroordeling tot betaling aan (de verweerder).
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Ten gronde stelt de rechtbank vast dat in artikel 136, §2, vierde lid, van de gecoördi-
neerde wetten betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen het hiernavolgende wordt bepaald: 'De verzekeringsinstelling treedt rechtens 
in de plaats van de rechthebbende; deze indeplaatstelling geldt, tot beloop van het bedrag 
van de verleende prestaties, voor het geheel van de sommen die krachtens een Belgische 
wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in 
het eerste lid bedoelde schade geheel of gedeeltelijk vergoeden'.

Naar het oordeel van de Rechtbank zou aan de duidelijke tekst van artikel 136, §2, vier-
de lid, een voorwaarde worden toegevoegd indien de stelling van (de eiser) zou worden 
gevolgd, namelijk dat (de verweerder) niet gesubrogeerd is in de rechten van E.B. ten be-
lope van de aan laatstgenoemde toegekende vergoeding wegens inkomstenschade in de 
toekomst, d.w.z. daterend van na het vonnis van 11 februari 2003.

Het staat vast (en dit wordt trouwens niet betwist) dat (de verweerder) reeds voor in to-
taal 127.968,76 euro aan dagvergoedingen heeft uitbetaald.

Tot beloop van dit bedrag is (de verweerder) krachtens artikel 136, §2, vierde lid, van 
de ZIV-Wet in de plaats getreden van E.B., niet enkel wat de door laatstgenoemde gele-
den schade in de periode voorafgaand aan 11 februari 2003 betreft, maar ook wat de door 
hem geleden schade in de periode na 11 februari 2003 betreft. De wettekst spreekt immers 
van 'het geheel van de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse 
wetgeving of het gemeen recht verschuldigd zijn'.

Het feit dat alle reeds uitbetaalde dagvergoedingen betrekking hebben op inkomsten-
verlies dat E.B. heeft geleden vóór 11 februari 2003, doet naar het oordeel van de recht-
bank geen afbreuk aan de duidelijke tekst van de wet.

De eerste rechter heeft dan ook terecht beslist dat, aangezien de globale vergoeding we-
gens inkomstenverlies die naar gemeen recht aan E.B. verschuldigd was op basis van het 
vonnis van 11 februari 2003 (in totaal 177.682,97 euro) hoger is dan de door (de verweer-
der)  in  totaal  berekende  en  uitbetaalde  dagvergoedingen  die  dezelfde  verdienvermo-
genschade dekken, aangezien de uitgavenstaten 1 tot en met 5 vrijwillig werden betaald 
en aangezien bij vonnis van 13 maart 2001 veroordeling werd uitgesproken voor wat be-
treft de staten 6, 8, 9 en 10 voor in totaal 40.684,73 euro, (de verweerder) het totaal be-
drag niet overschrijdt dat E.B. zelf had kunnen vorderen".

Grieven
Eerste onderdeel
Overeenkomstig artikel 136, §2, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 

1994 gecoordineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging en uitkeringen treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats van de recht-
hebbende tot beloop van het bedrag van de verleende prestaties voor het geheel van de 
sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving of het ge-
meen recht verschuldigd zijn en die de schade waarvoor de verzekeringsinstelling presta-
ties heeft verleend, geheel of gedeeltelijk vergoeden. De gesubrogeerde verzekeringsin-
stelling kan niet meer dan de rechten van de oorspronkelijke schuldeiser doen gelden ten 
aanzien van de derde aansprakelijke.

De verzekeringsinstelling treedt bijgevolg slechts in de plaats van de rechthebbende, als 
de  door  haar  verleende  prestaties  en  de  gemeenrechtelijke  schadevergoeding  dezelfde 
schade of hetzelfde gedeelte van de schade van de rechthebbende dekken. Als een rechter 
vaststelt dat een verzekeringsinstelling arbeidsongeschiktheidsuitkeringen heeft uitbetaald 
voor een bepaalde periode, kan hij dan ook niet naar recht beslissen dat de verzekeringsin-
stelling in de plaats van de rechthebbende treedt voor de bedragen die de aansprakelijke 
naar gemeen recht verschuldigd is voor een daaropvolgende periode. De door de verzeke-
ringsinstelling  uitbetaalde  arbeidsongeschiktheidsuitkeringen  en  de  schadevergoeding 
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dekken in dat geval immers niet hetzelfde deel van de schade.
In zijn appelconclusies (pag. 2 en 3 van de conclusie en pag. 2 van de tweede conclusie 

voor de rechtbank van eerste aanleg) voerde de eiser aan dat verweerders vordering be-
trekking heeft op de inkomstenschade van de heer B. voor de periode van 1 januari 2000 
tot en met 28 februari 2003, dat deze schade bij het in kracht van gewijsde gegane vonnis 
van de Politierechtbank te Kortrijk van 11 februari 2003 is vastgesteld op 15,96 euro per 
kalenderdag en dat de verweerder als gesubrogeerde in de rechten van de heer B. voor die 
periode niet meer kan terugvorderen dan de heer B. zelf, met name het bedrag van 1.155 x 
15,96 of 18.433,80 euro.

De eiser voerde voorts aan dat bijgevolg niet de integrale vordering van de verweerder 
moet worden vergeleken met de integrale vordering van de heer B. ten opzichte van de ei-
ser, maar dat hun vorderingen slechts mogen worden vergeleken, voor zover zij betrek-
king hebben op de periode van 1 januari 2000 tot en met 28 februari 2003, vermits de ar-
beidsongeschiktheidsuitkeringen waarvoor de verweerder in de rechten van de heer B. is 
getreden, betrekking hebben op die periode.

De appelrechters stellen vast dat de verweerder aan de heer B. dagvergoedingen heeft 
uitbetaald voor een totaal bedrag van 127.968,76 euro en dat deze vergoedingen betrek-
king hebben op het  door betrokkene vóór  11 februari  2003 geleden inkomstenverlies. 
Toch beslissen de appelrechters dat de verweerder tot beloop van dit bedrag in de plaats is 
getreden van de heer B., niet enkel wat de schade van de heer B. in de periode vóór 11 fe-
bruari 2003 betreft, maar ook voor de door hem geleden schade in de periode na 11 febru-
ari 2003. De appelrechters stellen vast dat de globale gemeenrechtelijke schadevergoeding 
(177.682,97 euro) hoger is dan het bedrag van de door de verweerder betaalde dagvergoe-
dingen (127.968,76) euro en leiden daaruit af dat de verweerders vordering het totaal be-
drag niet overschrijdt dat de heer B. zelf had kunnen vorderen.

De  appelrechters  verklaren  vervolgens  verweerders  vordering  tot  betaling  van 
45.191,14 euro gegrond, hoewel dit bedrag ruimschoots het bedrag van de door de heer B. 
in dezelfde periode geleden schade, gelijk aan 18.433,80 euro, overtreft.

De appelrechters beslissen derhalve niet naar recht dat de verweerder in de plaats is ge-
treden van de heer B., ook voor de door die persoon geleden schade in de periode na 11 
februari 2003. Daardoor miskennen zij de wettelijke term "die de schade waarvoor de ver-
zekeringsinstelling prestaties heeft verleend, geheel of gedeeltelijk vergoeden" en laten zij 
de verweerder in de plaats treden van de heer B. voor een bedrag dat hoger is dan het be-
drag dat de verweerder verschuldigd is aan de heer B. (schending van artikel 136, §2, 
vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, zoals in het mid-
del gepreciseerd). De beslissing van de appelrechters leidt tevens ertoe dat de eiser gehou-
den is tot betaling aan de verweerder en de heer B. samen van een bedrag dat hoger is dan 
het bedrag van de naar gemeen recht vastgestelde schadevergoeding (schending van de ar-
tikelen 136, §2, vierde lid, van de bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 gecoördineerde 
wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 
zoals in het middel gepreciseerd en 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
1. Krachtens artikel 136, §2, eerste lid, van de wet betreffende de verplichte 

verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994, worden de bij deze wet bepaalde prestaties geweigerd indien voor de 
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schade  voortvloeiend  uit  ziekte,  letsels,  functionele  stoornissen of  overlijden, 
krachtens een andere Belgische wetgeving, een vreemde wetgeving of het ge-
meen recht werkelijk schadeloosstelling is verleend, behoudens in zoverre de be-
dragen die krachtens die wetgeving of het gemeen recht worden verleend minder 
belopen dan de prestaties van de verzekering. Op grond van artikel 136, §2, vier-
de lid, van dezelfde wet, treedt de verzekeringsinstelling rechtens in de plaats 
van de rechthebbende tot beloop van de verleende prestaties, voor het geheel van 
de sommen die krachtens een Belgische wetgeving, een buitenlandse wetgeving 
of het gemeen recht verschuldigd zijn en die de in het eerste lid bedoelde schade 
geheel of gedeeltelijk vergoeden.

2. Het in deze bepalingen neergelegde verbod om de in de wet bedoelde pres-
taties  te  cumuleren  met  de  vergoedingen  verschuldigd  krachtens  het  gemeen 
recht of krachtens een andere Belgische of buitenlandse wetgeving en de inde-
plaatsstelling van de verzekeringsinstelling in de rechten van de rechthebbende 
zijn alleen van toepassing in zoverre die prestaties en vergoedingen betrekking 
hebben op dezelfde schade of hetzelfde deel van de schade.

Wanneer  de  verzekeringsinstelling  arbeidsongeschiktheidsuitkeringen  heeft 
betaald voor een bepaalde periode, treedt zij niet in de rechten van de rechtheb-
bende met betrekking tot de bedragen die de aansprakelijke naar gemeen recht 
verschuldigd is voor een daaropvolgende periode, nu de gemeenrechtelijke ver-
goeding in dat geval niet hetzelfde deel van de schade dekt als de door de verze-
keringsinstelling betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

3. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan en de vaststellingen van 
het bestreden vonnis blijkt dat:

-  de eiser aansprakelijk werd gesteld voor een verkeersongeval waarvan de 
heer E. B., rechthebbende van de verweerder, het slachtoffer werd;

- de Politierechtbank van Kortrijk bij vonnis van 11 februari 2003 de eiser ver-
oordeelde, onder meer, tot betaling van een schadevergoeding aan de heer B.;

- de verweerder de betaling van dagvergoedingen aan de heer B. heeft stopge-
zet na het voormelde vonnis van de Politierechtbank van Kortrijk;

- de vordering van de verweerder betrekking heeft op dagvergoedingen uitbe-
taald aan de heer B. in de periode van 1 januari 2000 tot en met 28 februari 2003.

4. Na te hebben vastgesteld dat alle reeds uitbetaalde dagvergoedingen betrek-
king hebben op inkomstenverlies dat de heer B. heeft geleden vóór 11 februari 
2003, oordelen de appelrechters dat de verweerder in de plaats is getreden van de 
heer B., niet alleen wat de door hem geleden schade in de periode voorafgaand 
aan 11 februari 2003 betreft, maar ook wat de door hem geleden schade in de pe-
riode na 11 februari 2003 betreft.

Hierdoor schenden de appelrechters artikel 136, §2, van de wet betreffende de 
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi-
neerd op 14 juli 1994.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
Dictum
Het Hof,
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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 Ieper, zitting hou-

dende in hoger beroep.

22 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Nelissen Grade en Geinger.

Nr. 491

3° KAMER - 22 september 2008

1º RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTSMISBRUIK - RECHT DAT DE OPENBARE 
ORDE RAAKT OF VAN DWINGEND RECHT IS - TOEPASSING

2º RECHTSMISBRUIK - RECHT DAT STEUNT OP WETTELIJKE BEPALINGEN - DRAAGWIJDTE

1º Misbruik van recht kan voorhanden zijn, ook al raakt het bedoelde recht de openbare 
orde  of  is  het  van  dwingend  recht1.  (Algemeen  beginsel  inzake  het  verbod  van 
rechtsmisbruik)

2º Het arrest dat de aanvoeringen dat sprake kan zijn van rechtsmisbruik, zelfs wanneer  
het recht zijn oorsprong vindt in de wet en zelfs wanneer dit de openbare orde raakt en  
dat het instellen van de vordering tot terugbetaling misbruik van recht uitmaakt omdat het  
berokkende nadeel bij de uitoefening van dit recht buiten verhouding is tot het door de 
houders van het recht beoogde of verkregen voordeel en dat de proportionaliteitsregel  
dient te worden toegepast, verwerpt op grond dat rechtsmisbruik niet kan leiden tot een  
beleid dat strijdig is met de wet, miskent het algemeen rechtsbeginsel in zake het verbod  
van rechtsmisbruik. (Algemeen beginsel inzake het verbod van rechtsmisbruik)

(DOMICURA b.v.b.a. T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN e.a.)

ARREST

(A.R. S.05.0102.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 27 mei 2005 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge.
Gelet op het arrest van dit Hof van 5 maart 2007.
Gelet op het arrest van het Grondwettelijk Hof van 14 februari 2008.
Afdelingsvoorzitter Robert Boes heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN

1 Zie Cass., 10 juni 2004, A.R. C.02.0039.N, A.C. 2004, nr. 315.
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De eiseres voert in haar verzoekschrift vier middelen aan.
(...)
3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 149 van de op 17 februari 1994 gecoördineerde Grondwet;
- de artikelen 6, en voor zoveel als nodig 14, 741, 747, 758 en 1042 van het Gerechte-

lijk Wetboek;
- artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 

1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 
(coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 
1995,

- het algemeen rechtsbeginsel inzake het verbod van rechtsmisbruik;
- voor zoveel als nodig, artikel 1382 van het Burgerlijk wetboek.
Bestreden beslissing
Het arbeidshof verklaart in het arrest van 27 mei 2005, na “alle andere en strijdige con-

clusies te hebben (verworpen)” (arrest p. 23, dispositief), verweerders’ hoger beroep ont-
vankelijk en willigt de vorderingen van de verweerders tegen de eiseres in, zodat de eise-
res veroordeeld wordt tot betaling aan het Nationaal Verbond van Socialistische Mutuali-
teiten van een bedrag van 116.879,54 euro (verhoogd met interesten) en aan de Lands-
bond der Christelijke Mutualiteiten van een bedrag van 323.349,86 euro (verhoogd met 
interesten). De eiseres wordt tevens veroordeeld tot de kosten in eerste aanleg en in hoger 
beroep, behoudens deze van mevrouw Martin.

Het arbeidshof stelde vast (arrest p. 6, onderaan) dat het Rijksinstituut voor ziekte- en 
invaliditeitsverzekering in 1999 en 2000 aan de verweerders opdracht gegeven had tot te-
rugvordering over te gaan voor de prestaties vanaf februari 1997, omdat niet de handteke-
ning van mevrouw Martin maar wel die van mevrouw Debackere op de verzamelgetuig-
schriften was aangebracht, en de facturen derhalve niet waren ingediend overeenkomstig 
de toepasselijke reglementaire bepalingen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest p. 21):
“5.3.2.5. En het Arbeidshof kan zich ten slotte ook geheel aansluiten bij de volgende 

overwegingen in het geschreven advies van het openbaar ministerie:
‘In de (door het Arbeidshof sub 5.3.1. aanvaarde stelling) dat, door het ontbreken van 

de handtekening van (mevrouw Martin), de verzamelingsgetuigschriften niet werden inge-
diend overeenkomstig de vastgestelde modaliteiten, moet krachtens artikel 164, eerste lid, 
laatste zin, (van de ZIV-Wet 1994) aangenomen worden dat de bewuste prestaties ten on-
rechte uitgekeerd werden en moeten ze worden terugbetaald door de betrokken zorgverle-
ner (…) waarmee (..) wordt bedoeld de zorgverlener (…) die ze verkeerdelijk heeft inge-
diend, en dat is niet (mevrouw Martin) maar wel (de eiseres). Bovendien is (eiseres) ook 
krachtens artikel 164, tweede lid, tweede zin, terugbetaling verschuldigd.

Er kan geen fout van (de verweerders) (...) aangenomen worden, omdat uit de gegevens 
van de stukken niet blijkt dat zij ervan op de hoogte waren dat de handtekening geplaatst 
bij de naam van Debackere (lees: Martin) tijdens de (in casu) relevante periode niet die 
van (mevrouw Martin) maar van De Backere was.

Bovendien kan een fout van de verweerders of van het RIZIV niet tot gevolg hebben 
dat wat onverschuldigd werd betaald, niet zou kunnen worden teruggevorderd, ook niet op 
grond van de rechtsfiguur van de onrechtmatige daad. Het is vaststaande rechtspraak dat 
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ook de regels van behoorlijk bestuur, laat staan van rechtsmisbruik, niet kunnen leiden tot 
een beleid dat strijdig is met de wet.

Anderzijds worden er in het kader van het (huidige) geschil ook geen afzonderlijke vor-
deringen ingesteld op grond van onrechtmatige daad, zodat de verschillende middelen en 
argumenten van (de eiseres en mevrouw Martin) desbetreffend niet relevant zijn tot oplos-
sing van het aangebracht geschil”.

Grieven
Eerste onderdeel
Luidens artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet zijn hoven en rechtbanken ertoe 

gehouden hun beslissingen regelmatig met redenen te omkleden, wat onder meer inhoudt 
dat zij dienen te antwoorden op alle relevante, regelmatig aangevoerde grieven en midde-
len van verweer.

Een algemene overweging waarbij de rechter verklaart “alle andere en strijdige conclu-
sie te verwerpen”, zoals te dezen door het arbeidshof gehuldigd (arrest p. 23, dispositief, 
derde alinea), vormt geen regelmatig antwoord op een pertinent en nauwkeurig verweer-
middel.

De rechter mag evenmin,  luidens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek, uitspraak 
doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking.

Luidens een algemeen rechtsbeginsel wordt het rechtsmisbruik verboden. Rechtsmis-
bruik kan bestaan in het uitoefenen van een recht op een wijze die kennelijk de grenzen te 
buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en zorgvuldig 
persoon. Zulks is inzonderheid het geval wanneer het berokkende nadeel buiten verhou-
ding staat tot het door de houder van het recht beoogde of verkregen voordeel De rechter 
dient, bij de beoordeling van de in het geding zijnde belangen, met alle omstandigheden 
van de zaak rekening te houden.

De eiseres voerde in conclusies aan dat, ongeacht of aan de verweerders een fout kon 
worden tegengeworpen, het, in de omstandigheden van deze zaak, stellen van hun vorde-
ringen, een vorm van rechtsmisbruik uitmaakte, waardoor hun vorderingen moesten wor-
den afgewezen.

Aldus stelde de eiseres onder meer, wat de principes betreft dat:
- de opdracht van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering aan de ver-

weerders, om tot terugvordering van de kwestieuze uitkeringen over te gaan, een rechts-
misbruik uitmaakte, gelet op het feit dat het Rijksinstituut de werking van de eiseres ken-
de, desbetreffend geen proces-verbaal had opgesteld noch enige waarschuwing had gege-
ven, vervolgens de eiseres twee jaar had laten verder werken om dan uiteindelijk nadien 
opdracht te geven aan de verweerders om alles terug te vorderen (syntheseconclusie p. 
40);

- er sprake kan zijn van misbruik van recht, ook wanneer dat recht steunt op de wet en 
bij een regelmatige procedure wordt opgeëist (syntheseconclusie p. 41 );

- er misbruik van recht is wanneer het berokkende nadeel bij de uitoefening van dat 
recht, buiten verhouding is tot het door de houder van dat recht beoogde of verkregen 
voordeel (ibidem);

- de proportionaliteitsregel dient te worden toegepast, rekening houdend met alle om-
standigheden van de zaak (ibidem);

- het misbruik van recht dient te worden gesanctioneerd door het ontnemen van elk 
rechtsgevolg aan de abusieve handeling (syntheseconclusie p. 42).

Voorts paste de eiseres deze principes toe op onderhavige zaak door erop te wijzen dat:
- mevrouw Debackere ter gelegenheid van de controles duidelijk had verklaard hoe zij 
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tewerk ging (syntheseconclusie p. 42-43);
- zulks geen aanleiding had gegeven tot het opstellen van een proces-verbaal, noch tot 

het maken van een opmerking inzake het ondertekenen van de verzamelingsgetuigschrif-
ten in opdracht van mevrouw Martin (syntheseconclusie pp. 43-44);

- het RIZIV op de hoogte was van de werking van de eiseres (syntheseconclusie p. 44);
-“het uitoefenen door het RIZIV, meer bepaald door de dienst voor geneeskundige con-

trole, van haar rechten vervat in het koninklijk besluit van 3 juli 1996, door aan (de ver-
weerders) opdracht te geven zogenaamd onterecht betaalde prestaties terug te vorderen, 
terwijl gedurende verschillende jaren de werking van (de eiseres) gekend was en zij (de 
eiseres) op deze wijze gedurende minstens 2 jaren heeft laten verder werken, dan ook ma-
nifest rechtsmisbruik uitmaakt” (syntheseconclusie p. 46, derde alinea).

De eiseres besloot dan ook dat gehandeld werd op een wijze die manifest de grenzen te 
buiten gaat van de normale rechtsuitoefening door een redelijk en bedachtzaam persoon, 
in dezelfde omstandigheden geplaatst, nu gedurende jaren geen opmerking werd gemaakt 
over de werking van de eiseres, om dan plots jaren later over te gaan tot de integrale te-
rugvordering van de omzet van de eiseres gedurende twee jaar (syntheseconclusie p. 46, 
in het midden). De eiseres wees er meer bepaald op dat bij een eventuele uitoefening van 
dit recht de aan haar berokkende schade buiten iedere verhouding zou zijn met het door de 
houder van het recht beoogde voordeel, wat strijdig is met het proportionaliteits-criterium.

De eiseres wees er tevens op dat niet alleen de vordering van het Rijksinstituut geen 
uitwerking kon krijgen (en dus de vorderingen van de verweerders zonder voorwerp wa-
ren), doch ook de vorderingen van de verweerders zelf, rechtsmisbruik uitmaakten (syn-
theseconclusie p. 47, in het midden).

In haar repliekconclusie na het advies van het auditoraat-generaal wees de eiseres er 
meer in het bijzonder op (pp. 19 e.v.), aldus het advies van het openbaar ministerie tegen-
sprekend, dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik zelfs wanneer het recht zijn oorsprong 
vindt in de wet, en zelfs wanneer dit de openbare orde raakt.

Naar aanleiding van de, later door het arbeidshof uitdrukkelijk overgenomen overwe-
ging van het auditoraat-generaal luidens welke “het vaststaande rechtspraak (is) dat ook 
de regels van behoorlijk bestuur, laat staan van rechtsmisbruik, niet kunnen leiden tot een 
beleid dat strijdig is met de wet”, stelde de eiseres (repliekconclusie vanaf p. 20):

“Concluante merkt op dat deze bewering in ieder geval voor wat betreft rechtsmisbruik 
onjuist is.

Zo werd in het verleden reeds verschillende malen door het Hof van Cassatie geoor-
deeld dat iemand die een recht uitoefent dit recht kan misbruiken, ook al ontleent hij dit 
aan een overeenkomst, of zelfs aan de wet (Cass. 10 juni 1988, R.W. 1988-89, 771).

Zelfs de fundamentele rechten en vrijheden van de mens kunnen worden misbruikt (…)
Dat er tevens sprake kan zijn van rechtsmisbruik zelfs wanneer het desbetreffende recht 

de openbare orde raakt: (…) (Cass. 10 juni 2004, CO20039N, www.cass.be)
Dat dienaangaande in de conclusie van de advocaat-generaal met opdracht Dirk Thijs, 

gesteld wordt:
“(…)
Uit dat arrest kan tevens worden afgeleid dat er sprake kan zijn van rechtsmisbruik 

wanneer dat recht is gesteund op wettelijke bepalingen die van openbare orde zijn en dus 
in het algemeen belang uitgevaardigde voorschriften uitmaken”.

Dat rechtsmisbruik wel van toepassing is in deze gevallen, komt juist omdat het een 
veel sterkere rechtsfiguur is dan de gewone onrechtmatige daad. (…)”.

Ook in deze repliekconclusie paste de eiseres, middels een omstandige uiteenzetting die 
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hier voor herhaald wordt beschouwd, deze beginselen toe op onderhavige zaak, rekening 
houdend met de omstandigheden van de zaak (pp. 21 e.v.), er onder meer op wijzend dat 
in werkelijkheid haar ongeveer volledige omzet van twee jaar werd teruggevorderd, wat 
onmiskenbaar haar faillissement tot gevolg zou hebben.

Door de enkele verwijzing naar en overname van het advies van het openbaar ministe-
rie, waarin gesteld werd dat het vaststaande rechtspraak is dat het rechtsmisbruik niet kan 
leiden tot een beleid dat strijdig is met de wet, 

- miskent het arbeidshof zijn motiveringsverplichting, door met name niet te antwoor-
den op bovengenoemde regelmatige aanvoeringen in conclusies waarin uiteengezet werd 
waarom deze beschouwer van het openbaar ministerie niet kon worden aanvaard (schen-
ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet);

- miskent het arbeidshof het verbod om uitspraak te doen bij wege van algemene en als 
regel  geldende  beschikking,  nu  het  zijn  beslissing  louter  steunt  op  vaststaande  recht-
spraak,  zonder  weer  te  geven om welke motieven het  deze rechtspraak kon bijtreden 
(schending van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek);

- miskent het arbeidshof het algemeen rechtsbeginsel inzake het verbod van rechtsmis-
bruik, nu het niet weergeeft waarom de uitoefening van een recht, weze het in overeen-
stemming met de wet, in de door de eiseres geschetste omstandigheden van de zaak, vere-
nigbaar is met de manier waarop een redelijk en voorzichtig persoon, geplaatst in dezelfde 
omstandigheden, zou handelen (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het 
verbod van rechtsmisbruik voor zoveel als nodig van artikel 1382 van het Burgerlijk Wet-
boek) en inzonderheid niet antwoordt op eiseres’ aanvoering dat de uitoefening van de 
vordering een buitensporig nadeel berokkende aan de eiseres en een miskenning inhield 
van de proportionaliteitsregel (schending van artikel 149 van de gecoördineerde Grond-
wet).

Door het louter verwerpen, in het dispositief van het arrest, van de “andere en strijdige 
conclusies”, komt het arbeidshof niet tegemoet aan zijn motiveringsverplichting in het 
licht van de omstandige, hierboven weergegeven en samengevatte aanvoeringen van eise-
res in conclusie, nu het nalaat de redenen aan te geven waarom het hiertoe besluit (schen-
ding van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet). Minstens stelt het het Hof zodoen-
de in de onmogelijkheid om zijn wettigheidscontrole terzake uit te oefenen (schending 
van artikel 149 van de gecoördineerde Grondwet).

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig de terugvordering lastens de eiseres gegrond 
verklaren (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede lid, van de gecoördi-
neerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 juli 1994 houdende 
coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling 
voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen), zoals vervan-
gen bij wet van 20 december 1995).

Tweede onderdeel
In zoverre het bestreden arrest aldus zou moeten worden gelezen - quod non - dat het 

arbeidshof, door de overname van het advies van het auditoraat-generaal, de hiervoren 
aangehaalde en samengevatte verweermiddelen van de eiseres inzake het rechtsmisbruik 
in hoofde van de verweerders bij het instellen van de terugvorderingen heeft beantwoord 
door de vaststelling dat er “anderzijds (...) in het kader van het (huidig) geschil ook geen 
afzonderlijke vorderingen ingesteld (worden) op grond van onrechtmatige daad, zodat de 
verschillende middelen en argumenten van (de eiseres en mevrouw Martin) niet relevant 
zijn tot oplossing van het aangebrachte geschil” (arrest p 21, nr. 5.3.2.5., laatste alinea), en 
deze overweging aldus zou moeten worden begrepen dat het arbeidshof opmerkt dat de ei-
seres en mevrouw Martin geen vordering stelden tegen de verweerders wegens onrecht-
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matige daad, zodat hun verweer inzake rechtsmisbruik in hoofde van de verweerders niet 
kon worden aangenomen, is de voorliggende beslissing tevens onwettig.

De verweerder in een rechtsgeding is gerechtigd verweer te voeren ten aanzien van het 
door de eiser gevorderde, zoals onder meer blijkt uit artikel 758 van het Gerechtelijk wet-
boek. Zo vermag de verweerder op een vordering, strekkende tot terugbetaling van ver-
meend onverschuldigd betaalde tegemoetkomingen in de verzekering geneeskundige ver-
zorging, tegen te werpen dat de terugvordering in de door de verweerder gepreciseerde 
omstandigheden, een rechtsmisbruik uitmaakt waardoor terugvordering niet kan worden 
aangenomen.

Noch de toelaatbaarheid noch de gegrondheid van dergelijk verweer inzake rechtsmis-
bruik in hoofde van de eisende partij, is afhankelijk van een vordering, meer bepaald een 
tegenvordering in de zin van artikel 14 van het Gerechtelijk Wetboek, “op grond van on-
rechtmatige daad”. De omstandigheid dat door (de eiseres en mevrouw Martin), die zich 
ter  staving  van  de  afwijzing  van  de  hoofdvordering  van  de  verweerders  beriepen  op 
rechtsmisbruik,  geen (tegen)vordering werd gesteld op grond van onrechtmatige daad, 
ontneemt aan het verweer inzake het rechtsmisbruik evenmin zijn relevantie.

Het arbeidshof schendt in deze lezing dienvolgens de artikelen 14 en 741, 747, 758 en 
1042 van het Gerechtelijk wetboek en kon derhalve niet wettig de terugvordering lastens 
de eiseres gegrond verklaren (schending van artikel 164, inzonderheid eerste en tweede 
lid, van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (coördinatie bij koninklijk besluit van 14 
juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisa-
tie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitke-
ringen), zoals vervangen bij wet van 20 december 1995).

(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
Derde middel
Eerste onderdeel
Ontvankelijkheid
5. De verweerders werpen een grond van niet-ontvankelijkheid op van het on-

derdeel, behalve in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert: het onderdeel 
heeft geen belang.

Ten onrechte voeren de verweerders aan dat de argumentatie met betrekking 
tot het rechtsmisbruik door het arrest afgewezen wordt met andere niet-bekriti-
seerde redenen dan dat misbruik van recht niet kan slagen in zoverre het leidt tot 
een beleid dat strijdig is met de wet.

De grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Het onderdeel zelf
6. In haar appelconclusies voerde de eiseres aan dat, ongeacht of aan de ver-

weerders een fout kon worden tegengeworpen bij het onderzoek van de getuig-
schriften, het instellen van de vordering tot terugbetaling in de gegeven omstan-
digheden misbruik van recht uitmaakte, omdat het berokkende nadeel bij de uit-
oefening van het recht tot terugbetaling buiten verhouding is tot het door de ver-
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weerders, houders van dat recht, beoogde of verkregen voordeel en dat de pro-
portionaliteitsregel  dient te worden toegepast, rekening houdend met alle om-
standigheden van de zaak. 

De eiseres voerde tevens aan dat er wel sprake kan zijn van rechtsmisbruik, 
zelfs wanneer het recht zijn oorsprong vindt in de wet, en zelfs wanneer dit de 
openbare orde raakt.

7. Misbruik van recht kan voorhanden zijn, ook al raakt het bedoelde recht de 
openbare orde of is het van dwingend recht.

8. Door de aanvoeringen, vermeld in randnummer 6, te verwerpen op grond 
dat rechtsmisbruik niet kan leiden tot een beleid dat strijdig is met de wet, mis-
kent het arrest het algemeen rechtsbeginsel in zake het verbod van rechtsmis-
bruik.

Het onderdeel is in zoverre gegrond.
(...)
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de terugvorderingen ten aanzien 

van de eiseres gegrond verklaart en uitspraak doet over de kosten.
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 Arbeidshof te Antwerpen.

22 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. Boes, afdelingsvoor-
zitter – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Advocaten: mrs. 
Geinger en van Eeckhoutte.

Nr. 492

3° KAMER - 22 september 2008

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - RECHT OP 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN - GEBREK AAN TOEREIKENDE 
BESTAANSMIDDELEN - WERKBEREIDHEID - BILLIJKHEIDSREDENEN - TOEPASSING

2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - RECHT OP 
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE - TOELAATBAARHEIDSVOORWAARDEN - GEBREK AAN TOEREIKENDE 
BESTAANSMIDDELEN - AANVATTEN, VERDERZETTEN OF HERVATTEN VAN STUDIES - 
BILLIJKHEIDSREDEN - BEOORDELING

1º  De  regel  van  artikel  3,4°  van  de  wet  van  26  mei  2002  betreffende  het  recht  op  
maatschappelijke  integratie,  krachtens  dewelke,  om  het  recht  op  maatschappelijke 
integratie te kunnen genieten, de betrokken persoon niet in staat mag zijn door eigen  
inspanningen  toereikende  bestaansmiddelen  te  verwerven,  geldt  niet  wanneer,  om 
billijkheidsredenen, moet aanvaard worden dat de betrokkene geen blijk dient te geven 
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van  werkbereidheid.  (Art.  3,  4°  en  5°  Wet  26  mei  2002  betreffende  het  recht  op 
maatschappelijke integratie)

2º De enkele omstandigheid dat een persoon van meer dan 25 jaar, die blijk heeft gegeven  
in de mogelijkheid te verkeren om, op duurzame wijze en in het kader van een passende  
functie, toereikende bestaansmiddelen te verwerven en derhalve blijk heeft gegeven van  
maatschappelijke integratie, opnieuw studies wenst aan te vatten, verder te zetten of te  
hervatten, kan niet worden aangezien als een billijkheidsreden van aard de betrokkene 
van  werkbereidheid  te  ontslaan,  ook  al  zouden  deze  studies  van  aard  zijn  zijn  
beroepsmogelijkheden te vergroten of hem toe te laten een hoger loon te verdienen. (Art. 
3, 4° en 5° Wet 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie)

(A. T. O.C.M.W. HOLSBEEK)

ARREST

(A.R. S.07.0095.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2007 gewezen door 

het Arbeidshof te Brussel.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare cen-

tra voor maatschappelijk welzijn;
- de artikelen 2, 3, inzonderheid 5°, 4, §1, 12, en 13, §1, van de wet van 26 mei 2002 

betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Aangevochten beslissing
In de bestreden beslissing verklaart het arbeidshof, recht sprekend over de vordering 

van tot het verkrijgen met ingang van 16 september 2004 van onder meer het leefloon, het 
hoger beroep van de eiser ongegrond en bevestigt (dit) het vonnis van de arbeidsrechtbank 
van 6 april 2005. Het arbeidshof beslist dat de eiser voor de periode van 16 september 
2004 tot en met 30 juni 2006 geen aanspraak kan maken op leefloon. Die beslissing is ge-
steund op de volgende motieven:

"Conform artikel 3 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappe-
lijke integratie moet de persoon die recht vraagt tegelijkertijd aan een aantal voorwaarden 
gesteld bij deze wet voldoen.

(...)
Artikel 3, 5°, voorziet dat de aanvrager werkbereid moet zijn, tenzij dit om gezond-

heids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.
Uit de voormelde functiebeschrijving van Service Engineer blijkt niet dat deze functie 

ongepast was voor (de eiser).
Het feit dat men zich op zijn werk verveelt en gefrustreerd is, is irrelevant.
De bewering van (de eiser) dat hij door zijn stotteren en dyslexie geen verdere door-

groeimogelijkheden bij de nv Simac had, wordt door geen document van de werkgever 
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bevestigd en (de eiser) verwijst enkel naar een orthopedagogisch verslag van maart 1998 
met een advies destijds gegeven in verband met een nieuwe studiekeuze.

(De eiser) kon, na vier jaar werken opteren om opnieuw te studeren (met succes trou-
wens) teneinde zijn ambities waar te maken, zijn beroepsmogelijkheden te vergroten en 
een hoger loon te verdienen, maar het (arbeids)hof is van mening dat deze ambitie niet 
moet betaald worden door de gemeenschap en het voortzetten van deze studies (na twee 
jaar tijdskrediet) geen billijkheidsreden is in de zin van artikel 3, 5°, van voormelde wet 
die (de eiser) ontslaat van zijn plicht tot werkbereidheid.

Het volstaat niet dat de studies aan de leefloonaanvrager betere levensomstandigheden 
toelaten of dat zij hem een bredere waaier aan beroepsmogelijkheden bieden; er moet ook 
worden onderzocht of maatschappelijke dienstverlening noodzakelijk is om een leven te 
leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

De opdracht  van de openbare  centra  voor  maatschappelijk  welzijn  bestaat  er  in  de 
maatschappelijke dienstverlening te verzekeren waarop elke persoon recht heeft en deze 
centra zijn niet gehouden om aan studiefinanciering te doen.

Het (arbeids)hof verwijst naar een arrest van het Hof van Cassatie van 26 februari 2001 
van de derde kamer met A.R. nr. S.99.0112 (Soc. Kron., 2001, 350), waarin dit Hof heeft 
geoordeeld dat een student (die na zijn graduaat een licentie wilde volgen) enkel recht 
heeft op het bestaansminimum als dit noodzakelijk is om een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid en dat studies die hem toelaten betere levensom-
standigheden te kennen, zijn opleiding te volbrengen en een betere toegang tot de arbeids-
markt te hebben, zonder te onderzoeken of de sociale hulp noodzakelijk is om een leven te 
leiden conform de menselijke waardigheid, niet volstaan om het bestaansminimum toe te 
kennen.

Hoewel de wet inzake het recht op maatschappelijke integratie een veel ruimere doel-
stelling heeft dan de wet betreffende het recht op een bestaansminimum, wordt als voor-
waarde in artikel 1 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een be-
staansminimum gesteld dat gerechtigd is op het bestaansminimum diegene die geen toe-
reikende bestaansmiddelen heeft noch in staat is deze door eigen inspanningen, hetzij op 
een andere manier te verwerven en deze voorwaarde wordt eveneens voorzien in artikel 3, 
4°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Het (arbeids)hof is van mening dat dezelfde redenering van het Hof van Cassatie mag 
worden aangehouden voor wat de toekenning van bestaansminimum als van maatschappe-
lijke integratie en leefloon betreft.

Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 26 februari 2001 voormeld bevestigd dat 
artikel 1 van de Organieke wet van 8 juli  1976 betreffende de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn, dat het principe en het doel van de maatschappelijke dienstver-
lening bepaalt namelijk de mogelijkheid een leven te leiden dat aan de menselijke waar-
digheid beantwoordt, ook van toepassing is op het bestaansminimum.

Het arbeidshof is van oordeel dat artikel 1 van de wet van 8 juli 1976 eveneens geldt en 
van toepassing is op de maatschappelijke integratie en het leefloon.

De verwijzing naar emancipatie en betere levensomstandigheden in verband met de be-
oordeling van de menselijke waardigheid, zoals voorzien in artikel 1 van de Organieke 
Wet voormeld is volgens het (arbeids)hof een te ruime interpretatie gegeven door (de ei-
ser), gezien het Hof van Cassatie betere levensomstandigheden, volbrengen van de oplei-
ding en bijkomende toegang tot de algemene arbeidsmarkt onvoldoende heeft geoordeeld 
om een bestaansminimum toe te kennen en het nodig vond dat bijkomend wordt onder-
zocht of maatschappelijke dienstverlening noodzakelijk was om een menswaardig leven te 
leiden.
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De stelling van (de eiser) dat hij een menswaardig leven zou kunnen leiden indien hij 
maandelijks onderbrekingsuitkeringen zou bekomen wordt niet aangenomen door het (ar-
beids)hof, gezien blijkt dat de geldelijke nood geen bedreiging vormt, nu in de loop van 
de procedure is gebleken dat (de eiser) op 31 juni 2006 (einddatum van zijn vordering tot 
uitkeringen-leefloon minstens maatschappelijke steun) op zijn spaarrekening nog een sal-
do heeft van 3.500 euro en dat (de eiser) aan zijn vader de gevraagde bijdragen (voor eten 
en gebruik van de wagen!) ten bedrage van 1.800 euro, 842,22 euro en 865,18 euro heeft 
kunnen blijven betalen.

Het (arbeids)hof besluit dat (de eiser) niet gerechtigd is op leefloon als alleenstaande 
voor de periode van 16 september 2004 tot en met 30 juni 2006 gezien hij niet voldoet aan 
de voorwaarden van artikel 3, 4° en 5°, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht 
op maatschappelijke integratie.

Het (arbeids)hof dient de overige toekenningsvoorwaarden van voormelde wet niet ver-
der te onderzoeken" (5e blad, midden, t.e.m. 8e blad, derde alinea, van het bestreden ar-
rest).

Grieven
1. Op grond van artikel 2 van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maat-

schappelijke integratie, hieronder afgekort als de Wet Maatschappelijke Integratie, heeft 
elke persoon recht op maatschappelijke integratie. Dat artikel bepaalt tevens dat dit recht 
onder de voorwaarden bepaald in deze wet kan bestaan uit een tewerkstelling en/of een 
leefloon, die al dan niet gepaard gaan met een geïndividualiseerd project voor maatschap-
pelijke integratie.

Artikel 12 van de Wet Maatschappelijke Integratie bepaalt dat iedere persoon vanaf 25 
jaar recht heeft op maatschappelijke integratie wanneer hij voldoet aan de in de artikelen 3 
en 4 gestelde voorwaarden. Artikel 13, §1, van de Wet Maatschappelijke Integratie ver-
duidelijkt dat het recht op maatschappelijke integratie kan worden gerealiseerd door ofwel 
de toekenning van een leefloon, ofwel een tewerkstelling door middel van een arbeids-
overeenkomst bedoeld in de artikelen 8 en 9.

Op grond van artikel 3 van de Wet Maatschappelijke Integratie moet de persoon, om 
het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, tegelijkertijd en onvermin-
derd de bijzondere voorwaarden die door die wet worden gesteld, (1) zijn werkelijke ver-
blijfplaats in België hebben in de door de Koning te bepalen zin, (2) meerderjarig zijn of 
hiermee gelijkgesteld zijn overeenkomstig de bepalingen van deze wet, (3) behoren tot 
één van de in dat artikel bepaalde categorieën van personen, (4) niet over toereikende be-
staansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op maken, noch in staat zijn deze 
hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven, (5) werkbereid 
zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is, en (6) zijn rechten 
laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse 
sociale wetgeving.

Op grond van artikel 4, §1, van de Wet Maatschappelijke Integratie kan van de betrok-
kene worden gevergd dat hij zijn rechten laat gelden op onderhoudsgeld vanwege daartoe 
gehouden personen, deze laatste beperkt zijnde tot de echtgenoot of, in voorkomend ge-
val, de ex-echtgenoot, de ascendenten en descendenten in de eerste graad, de adoptant en 
de geadopteerde.

De Wet Maatschappelijke Integratie stelt aldus niet als voorwaarde voor toekenning 
van het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van een leefloon) dat de toeken-
ning van dat recht noodzakelijk moet zijn om een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid. Die voorwaarde komt noch in de artikelen 2, 3 en 4, noch in eni-
ge andere bepaling van die wet voor.

Artikel 3, 5°, van de Wet Maatschappelijke Integratie bepaalt niet dat, om op grond van 
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een billijkheidsreden vrijgesteld te kunnen worden van de verplichting werkbereid te zijn, 
vereist is dat de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van 
een leefloon) noodzakelijk is om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid.

Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (hieronder afgekort als de OCMW-wet), overeenkomstig welk de 
maatschappelijke dienstverlening (waarop elke persoon recht heeft) tot doel heeft eenieder 
in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waar-
digheid, is niet van toepassing op het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van 
een leefloon). Dat artikel bepaalt enkel de voorwaarde voor de toekenning van maatschap-
pelijke dienstverlening, maar laat het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van 
een leefloon) niet van diezelfde voorwaarde afhangen.

2. Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "(de eiser), na vier jaar werken 
kon opteren om opnieuw te studeren (met succes trouwens) teneinde zijn ambities waar te 
maken, zijn beroepsmogelijkheden te vergroten en een hoger loon te verdienen, maar het 
van mening is dat deze ambitie niet moet betaald worden door de gemeenschap en dat het 
voortzetten van deze studies (na twee jaar tijdskrediet) geen billijkheidsreden is in de zin 
van artikel 3, 5°, van voormelde wet die (de eiser) ontslaat van zijn plicht tot werkbereid-
heid" (6e blad, vijfde alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof steunt zijn zienswijze dat het voortzetten van de studies door de eiser 
geen billijkheidsreden uitmaakt in de zin van artikel 3, 5°, van de Wet Maatschappelijke 
Integratie, op het motief dat het niet volstaat dat de studies aan de "leef loonaanvrager" 
betere levensomstandigheden toelaten of dat zij hem een bredere waaier aan beroepsmo-
gelijkheden bieden, maar ook moet worden onderzocht of maatschappelijke dienstverle-
ning noodzakelijk is om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardig-
heid (6e blad, zesde alinea, van het bestreden arrest).

Het arbeidshof overweegt in het bestreden arrest dat "het verwijst naar een arrest van 
(het Hof) van 26 februari 2001 van de derde kamer met A.R. nr. S.99.0112.N (Soc. Kron., 
2001, 350), waarin (het Hof) heeft geoordeeld dat een student (die na zijn graduaat een li-
centie wilde volgen) enkel recht heeft op het bestaansminimum als dit noodzakelijk is om 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dat studies die hem 
toelaten betere levensomstandigheden te kennen, zijn opleiding te volbrengen en een bete-
re toegang tot de arbeidsmarkt te hebben, zonder te onderzoeken of de sociale hulp nood-
zakelijk is om een leven te leiden conform de menselijke waardigheid, niet volstaan om 
het bestaansminimum toe te kennen" (6e blad, voorlaatste alinea, t.e.m. 7e blad, boven-
aan, van het bestreden arrest). Het arbeidshof overweegt dat "dezelfde redenering van (het 
Hof) mag worden aangehouden voor wat de toekenning van bestaansminimum als van 
maatschappelijke integratie en leefloon betreft" (7e blad, tweede alinea, van het bestreden 
arrest).

Uit de hierboven vermelde door het arbeidshof in het bestreden arrest gemaakte over-
wegingen blijkt dat het arbeidshof van oordeel is dat, om op grond van een billijkheidsre-
den, zoals het voortzetten van studies, vrijgesteld te kunnen worden van de verplichting 
werkbereid te zijn, vereist is dat de toekenning van het recht op maatschappelijke integra-
tie (in de vorm van een leefloon) noodzakelijk is om een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid.

3. 1. Zoals hierboven onder nr. 1 werd uiteengezet, bepaalt noch artikel 3, 5°, noch eni-
ge andere bepaling van de Wet Maatschappelijke Integratie dat, om op grond van een bil-
lijkheidsreden vrijgesteld te kunnen worden van de verplichting werkbereid te zijn, vereist 
is dat de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van een 
leefloon) noodzakelijk is om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waar-
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digheid. Het arbeidshof beslist dan ook niet wettig dat, om op grond van een billijkheids-
reden, zoals het voortzetten van studies, vrijgesteld te kunnen worden van de verplichting 
werkbereid te zijn, vereist is dat de toekenning van het recht op maatschappelijke integra-
tie (in de vorm van een leefloon) noodzakelijk is om een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid.

3.2. Het arbeidhof beslist in het bestreden arrest dat artikel 1 van de OCMW-wet even-
eens van toepassing is op het recht op maatschappelijke integratie en het recht op leefloon 
(7e blad, voorlaatste alinea, van het bestreden arrest). Uit de overwegingen die het ar-
beidshof in het bestreden arrest maakt op het zevende blad, laatste alinea, t.e.m. 8e blad, 
eerste alinea, van het bestreden arrest, blijkt dat het arbeidshof van oordeel is dat de toe-
kenning van het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van een leefloon) voor 
de eiser niet noodzakelijk is om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke 
waardigheid.

Zoals hierboven werd uiteengezet onder nr. 1, is artikel 1 van de OCMW-wet, overeen-
komstig welk de maatschappelijke dienstverlening (waarop elke persoon recht heeft) tot 
doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan 
de menselijke waardigheid, niet van toepassing op het recht op maatschappelijke integra-
tie (in de vorm van een leefloon). De Wet Maatschappelijke Integratie maakt het recht op 
maatschappelijke integratie (in de vorm van een leefloon) niet afhankelijk van de voor-
waarde dat de toekenning van dat recht noodzakelijk moet zijn om een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Het arbeidshof voegt, door de in artikel 1 van de OCMW-wet voor de toekenning van 
maatschappelijke dienstverlening bepaalde voorwaarde dat de betrokkene niet in staat is 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, toepasselijk te achten 
op het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van een leefloon), een voorwaarde 
toe aan de Wet Maatschappelijke Integratie die daarin niet is vervat.

Conclusie
Door de in  artikel  1  van de OCMW-wet  voor  de toekenning van maatschappelijke 

dienstverlening bepaalde voorwaarde dat de betrokkene niet in staat is een leven te leiden 
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, toepasselijk te achten op het recht op 
maatschappelijke integratie (in de vorm van een leefloon), voegt het arbeidshof een voor-
waarde toe aan de Wet Maatschappelijke Integratie die daarin niet is vervat (schending 
van de artikelen 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openba-
re centra voor maatschappelijk welzijn, 3, 4, §1, en 12 van de wet van 26 mei 2002 betref-
fende het recht op maatschappelijke integratie). Het arbeidshof beslist op grond van het 
motief dat de toekenning van het recht op maatschappelijke integratie (in de vorm van een 
leefloon) op grond van artikel 1 van de OCMW-wet noodzakelijk moet zijn om een leven 
te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, wat volgens het arbeidshof niet 
het geval is voor de eiser, niet wettig dat het voortzetten van de studies door de eiser (na 
twee jaar tijdskrediet) geen billijkheidsreden in de zin van artikel 3, 5°, van de Wet Maat-
schappelijke Integratie uitmaakt en dat aldus niet voldaan is aan de in dat artikel bepaalde 
voorwaarde (schending van de artikelen 1, eerste lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en 3, inzonderheid 5°, van 
de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie). De op dat 
motief gesteunde beslissing van het arbeidshof dat de eiser voor de periode van 16 sep-
tember 2004 tot en met 30 juni 2006 geen aanspraak kan maken op leefloon, is dan ook 
niet wettig verantwoord (schending van de artikelen 2, 12 en 13, §1, van de wet van 26 
mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie).

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
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Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 2, eerste lid, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het 

recht op maatschappelijke integratie, heeft elke persoon recht op maatschappelij-
ke integratie.

Krachtens artikel 3, 4°, van die wet, moet de persoon om het recht op maat-
schappelijke integratie te kunnen genieten, tegelijkertijd en onverminderd de bij-
zondere voorwaarden die bij deze wet worden gesteld, niet over toereikende be-
staansmiddelen beschikken, noch er aanspraak kunnen op maken, noch in staat 
zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwer-
ven.

Krachtens artikel 3, 5°, van zelfde wet, moet de persoon om het recht op maat-
schappelijke integratie te kunnen genieten ook werkbereid zijn, tenzij dit om ge-
zondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is.

2. De regel van artikel 3, 4°, van voormelde wet krachtens dewelke, om het 
recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, de betrokken persoon 
niet in staat mag zijn door eigen inspanningen toereikende bestaansmiddelen te 
verwerven, geldt niet wanneer, om billijkheidsredenen, moet aanvaard worden 
dat de betrokkene geen blijk dient te geven van werkbereidheid.

De enkele omstandigheid dat een persoon van meer dan 25 jaar, die blijk heeft 
gegeven in de mogelijkheid te verkeren om, op duurzame wijze en in het kader 
van een passende functie, toereikende bestaansmiddelen te verwerven en derhal-
ve blijk heeft gegeven van maatschappelijke integratie, opnieuw studies wenst 
aan te vatten, verder te zetten of te hervatten, kan niet worden aangezien als een 
billijkheidsreden van aard de betrokkene van werkbereidheid te ontslaan, ook al 
zouden deze studies van aard zijn zijn beroepsmogelijkheden te vergroten of hem 
toe te laten een hoger loon te verdienen.

3. De appelrechters stellen vast dat de eiser, die geboren is op 29 september 
1978 en met ingang van 16 september 2004 leefloon aanvroeg om aangevatte 
studies verder te zetten, in staat was door zijn inspanningen bestaansmiddelen te 
verwerven, nu hij gedurende meer dan vier jaar in loondienst heeft gewerkt.

Zij oordelen dat:
- artikel 3, 5°, van de wet van 26 mei 2002 bepaalt dat de aanvrager werkbe-

reid moet zijn, tenzij dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet mogelijk is;
- uit de beschrijving van de door de eiser uitgeoefende functie niet blijkt dat 

deze functie voor hem niet passend was;
- de eiser, na vier jaar werken, kon opteren om opnieuw te studeren teneinde 

zijn ambities waar te maken, zijn beroepsmogelijkheden te vergroten en een ho-
ger loon te verdienen, maar dat deze ambitie niet moet betaald worden door de 
gemeenschap en dat het voortzetten van die studies geen billijkheidsreden is in 
de zin van artikel 3, 5°, van voormelde wet, die de eiser ontslaat van zijn plicht 
tot werkbereidheid.

4. Op deze gronden vermochten de appelrechters, zonder schending van het ar-
tikel 3, 5°, van de wet 26 mei 2002, te oordelen dat de eiser niet voldeed aan de 
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in dit artikel vermelde voorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie 
en leefloon te kunnen genieten.

In zoverre kan het middel niet worden aangenomen.
5. In zoverre het middel aanvoert dat de appelrechters ten onrechte oordelen 

dat de eiser op grond van billijkheidsredenen niet kan worden ontslagen van de 
verplichting tot werkbereidheid, nu niet blijkt dat hij, door het niet verder zetten 
van zijn beroepswerkzaamheden, geen menswaardig leven meer zou kunnen lei-
den, vecht het een overtollige reden van het arrest aan.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk.
Overige grieven
6. Gelet op de in randnummer 4 vermelde beslissing kunnen de overige grie-

ven, al waren zij gegrond, niet tot cassatie leiden en zijn zij, bij gebrek aan be-
lang, niet ontvankelijk.

Kosten
7. Overeenkomstig artikel  1017, tweede lid,  van het  Gerechtelijk Wetboek, 

dient de verweerder te worden veroordeeld in de kosten.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de verweerder in de kosten.

22 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. van Eeckhoutte en Geinger.

Nr. 493

3° KAMER - 22 september 2008

1º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - WERKGEVERS - BIJDRAGEN - 
RECHTSVORDERING VAN DE R.S.Z. - VERJARINGSTERMIJN - AANVANG

2º SOCIALE ZEKERHEID — ALGEMEEN - WERKGEVERS - BIJDRAGEVERMINDERING - 
VOORWAARDE - AANVRAGEN VAN EEN GETUIGSCHRIFT - AARD VAN DE VOORWAARDE

3º GRONDWET — GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) — ARTIKEL 10 - 
GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET - HANDELSWIJZE VAN EEN OVERHEIDSINSTELLING - 
RECHTEN DIE EEN DERDE HIERUIT KAN PUTTEN

1º Uit artikel 42, eerste lid van de Sociale Zekerheidswet Werknemers 1969 en artikel 34,  
eerste en voorlaatste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 volgt dat het  
recht  van  de  Rijksdienst  voor  Sociale  Zekerheid  om  een  vordering  in  te  stellen  tot  
betaling van de bijdragen voor het verstreken kwartaal, slechts ontstaat na het verstrijken  
van  de  in  het  voorlaatste  lid  van  het  artikel  34  bepaalde  termijn  en  dat  de 
verjaringstermijn  derhalve  slechts  op dat  ogenblik  ingaat.  (Art.  42,  eerste lid  Sociale-
Zekerheidswet Werknemers 1969; Art. 34, eerste en voorlaatste lid K.B. 28 nov. 1969 tot 
uitvoering van deze wet)
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2º  Uit  het  geheel  van de bepalingen van artikel  127bis,  eerste  en  tweede  lid  van de  
Programmawet van 30 december 1988, en artikel 1, eerste lid van het koninklijk besluit  
van 5 augustus 1991 tot  uitvoering van artikel 127bis,  van de Programmawet van 30 
december 1988 volgt dat de werkgever, die nalaat binnen de termijn bepaald in artikel 1,  
eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 voor de werknemers bedoeld in  
de artikelen 118, §1, 1°, 2°, 3° en 6°, en 119, a en c van de Programmawet van 30 
december  1988  bij  het  bevoegde  gewestelijk  bureau  het  in  dit  artikel  bedoeld  
getuigschrift  aan te vragen, het recht verliest  om het voordeel van Hoofdstuk VII  van  
zelfde wet te genieten.  (Art. 127bis, eerste en tweede lid Programmawet 30 dec. 1988; 
Art. 1, eerste lid K.B. 5 aug. 1991 tot uitvoering van art. 127bis van de Programmawet 30 
dec. 1988)

3º Het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde gelijkheidsbeginsel houdt niet  
in dat uit de enkele omstandigheid dat een overheidsinstelling in bepaalde gevallen en  
zonder  verantwoording nalaat  aan het  niet  vervullen van een door  de wet  voorziene 
formaliteit de door deze wet voorziene gevolgen te verbinden, rechten kunnen worden 
geput door een derde, die heeft nagelaten dezelfde formaliteit te vervullen. (Artt. 10 en 11 
G.W. 1994)

(R.S.Z., openbare instelling T. INSURANCE COMPANY VERSTRAETEN b.v.b.a.)

ARREST

(A.R. S.07.0103.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de arresten, op 20 mei 2005 en 16 februari 

2007 gewezen door het Arbeidshof te Antwerpen.
Raadsheer Alain Smetryns heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert in zijn verzoekschrift twee middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 23, 28 en 42 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 

van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (RSZ-
wet), artikel 28 vóór en nà zijn wijziging bij wet van 25 januari 1999, doch vóór zijn wij-
ziging bij wet van 27 december 2005, artikel 42 vóór zijn wijziging bij wet van 3 juli 
2005;

- de artikelen 34 en 54 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 be-
treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Uitvoeringsbesluit).

Aangevochten beslissing
Het bestreden tussenarrest van 20 mei 2005 oordeelt dat de vordering van de eiser, in 

de mate dat ze betrekking heeft op het eerste kwartaal van 1997, verjaard is:
"(De eiser) ging een eerste maal tot dagvaarding over op 19 april 2002 op basis van een 

aangehecht rekeninguittreksel van 4 april 2002.
Dit rekeninguittreksel vermeldt een ambtshalve regularisatie (code 121) voor het eerste 

kwartaal 1997.
Uit de feiten blijkt dat deze ambtshalve regularisatie betrekking heeft op het annuleren 

door (de eiser) van bijdrageverminderingen die door (de verweerster) via SD WORX wa-
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ren toegepast.
(De verweerster) paste deze bijdrageverminderingen voor M.V.T. toe vanaf het begin 

van haar tewerkstelling op 4 november 1996.
Door deze verminderingen pas op de helling te zetten vanaf het eerste kwartaal 1997 

geeft (de eiser) aan dat hij de vijfjarige verjaringstermijn wil respecteren.
Deze termijn is beginnen lopen in november 1996 en werd pas geldig gestuit door de 

eerste dagvaarding van 19 april 2002. Deze dagvaarding situeert zich in het tweede kwar-
taal van 2002.

Deze stuiting in het tweede kwartaal van 2002 maakt dat (de eiser) in het verleden maar 
kan teruggaan vanaf de stuitingsdatum tot en met het tweede kwartaal 1997. Dus de regu-
larisatie kan niet terugreiken tot het eerste kwartaal van 1997.

Bovendien zijn er de aangetekende brieven van 6 en 11 juni 2002, die trouwens expli-
ciet vermelden dat ze zijn verstuurd om de verjaring te stuiten. Een beetje eigenaardig wel 
omdat intussen de dagvaarding van 19 april 2002 voor een stuiting had gezorgd.

Er bestaat tegenstrijdigheid over het gegeven hoever (de eiser) nu effectief is terugge-
gaan.

Volgens de eerste ingebrekestelling van 6 juni 2002 (stukken 5 van (de eiser)) was (de 
verweerster) een bedrag van 1.047,92 euro verschuldigd voor het eerste kwartaal 1997.

Volgens de tweede ingebrekestelling van 11 juni 2002 (stukken 5 van (de eiser)) was 
(de verweerster) hetzelfde bedrag verschuldigd voor het tweede kwartaal 1997.

De tweede ingebrekestelling vermeldt uitdrukkelijk: 'Deze brief vervangt en vernietigt 
onze brief van 6 juni 2002'. Deze vermelding doet veronderstellen dat (de eiser) inderdaad 
niet verder wil teruggaan dan het tweede kwartaal van 1997.

Desondanks herneemt het rekeninguittreksel, dat is vastgehecht aan de eerste dagvaar-
ding, hetzelfde bedrag van 1.047,92 euro als bijdragen voor het eerste kwartaal van 1997.

Leest men dit rekeninguittreksel in combinatie met het rekeninguittreksel, afgesloten op 
12 augustus 2002, dat is vastgehecht aan de tweede dagvaarding van 7 oktober 2002, dan 
stelt  men vast  dat voor het tweede kwartaal 1997 opnieuw 1.047,92 euro in rekening 
wordt gebracht.

Een en ander is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de vordering van (de eiser), 
bij zoverre ze betrekking zou hebben op het eerste kwartaal van 1997 verjaard is.

Als (de eiser) zou toegeven dat de vordering, zoals ze is ingesteld in de eerste dagvaar-
ding van 19 april 2002, met betrekking dus tot het eerste kwartaal van 1997, verjaard is, 
dan merkt het (arbeids)hof op dat het rekeninguittreksel, dat is vastgehecht aan deze dag-
vaarding een creditpost bevat van 183,13 euro.

Indien de vordering van (de eiser) op basis van dit rekeninguittreksel zou komen te ver-
vallen omwille van de verjaring, wat moet er dan met dit credit gebeuren?

Om één en ander op punt te zetten, heropent het (arbeids)hof de debatten" (tussenarrest, 
p.5 - 6).

In het eindarrest van 16 februari 2007 vernietigt het arbeidshof het vonnis van de eerste 
rechter en wordt de vordering van de eiser ongegrond verklaard.

Grieven
1. Overeenkomstig artikel 34, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit zijn de socialeze-

kerheidsbijdragen door de werkgever verschuldigd op de navolgende vier data van elk 
jaar: 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

De kwartaalbijdrageschuld die de werkgever op grond van artikel 23, §2, RSZ-wet aan 
de eiser  is  verschuldigd,  ontstaat  bijgevolg eerst  op de vier,  in  het  Uitvoeringsbesluit 
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voorgeschreven data van elk jaar.
2.  De bijdragen die voor het  verstreken kwartaal verschuldigd zijn,  dienen door de 

werkgever, uiterlijk de laatste dag van de maand na dit kwartaal, te worden betaald (arti-
kel 34, voorlaatste lid, Uitvoeringsbesluit).

Hierdoor ontstaat het recht om een vordering in te stellen wegens niet betaalde bijdra-
gen pas bij het verstrijken van voormelde termijn.

3. Ook de verjaring van de vordering tot betaling van niet betaalde bijdragen betreffen-
de een bepaald kwartaal kan bijgevolg pas ingaan de dag na het verstrijken van de maand 
die op het kwartaal volgt (artikel 42 RSZ-wet).

4. De vordering van de eiser had betrekking op de betaling van achterstallige socialeze-
kerheidsbijdragen, meer de bijdrageopslagen en de verwijlintresten, waarvan de oudste 
bijdrageschuld betrekking had op het eerste kwartaal van 1997.

Op grond van artikel 34 van het Uitvoeringsbesluit is deze kwartaalbijdrageschuld ver-
schuldigd vanaf 31 maart 1997, en opeisbaar vanaf 1 mei 1997, zodat de rechtsvordering 
tot betalen van deze bijdragen verjaard op 1 mei 2002, hetzij vijf jaar later (zie artikel 42 
RSZ-wet).

Op het ogenblik van de dagvaarding van 19 april 2002 waren de bijdragen voor het eer-
ste kwartaal van 1997 derhalve nog niet verjaard zodat de appelrechters ten onrechte heb-
ben beslist dat deze dagvaarding geen stuitende werking had voor de bijdragen verschul-
digd voor het eerste kwartaal van 1997 op grond van het loutere feit dat deze dagvaarding 
zich situeerde in het tweede kwartaal van 2002 waardoor de eiser slechts in het verleden 
kan teruggaan tot het tweede kwartaal van 1997.

5. Hieruit volgt dat het bestreden tussenarrest niet wettig heeft beslist dat de regularisa-
tie niet kan terugreiken tot het eerste kwartaal van 1997 en dat de vordering van de eiser, 
bij zoverre ze betrekking heeft op het eerste kwartaal van 1997, verjaard is (schending van 
de artikelen 23, 28 en 42 RSZ-wet, 34 en 54 Uitvoeringsbesluit).

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van 

artikel 127bis van de Programmawet van 30 december 1988, artikel 1 vóór zijn wijziging 
bij koninklijk besluit van 5 september 2001;

- de artikelen 114 tot 131 van de Programmawet van 30 december 1988, artikel 117, §1, 
zowel vóór als nà zijn vervanging bij wet van 13 februari 1998, artikel 118 en 127bis vóór 
hun wijziging bij wet van 2 januari 2001, artikel 119 vóór zijn wijziging bij wet van 12 
augustus 2000, artikel 128 vóór zijn wijziging bij  koninklijk besluit  van 30 november 
2001;

- de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.
Aangevochten beslissing
In het bestreden tussenarrest van 20 mei 2005 komen de appelrechters tot het besluit dat 

de termijn van 30 dagen waarbinnen de werkgever aan het bevoegde gewestelijke bureau 
van de RVA het getuigschrift moet aanvragen dat hem toelaat te genieten van de bijdrage-
vermindering van het plan-plus-één, door de eiser kennelijk niet  als een vervaltermijn 
wordt beschouwd nu het niet-respecteren van die termijn de ene keer niet en de andere 
keer wel tot annulatie van de bijdragevermindering aanleiding geeft (zie de overwegingen 
van het tussenarrest op p. 6, derde laatste alinea t.e.m. p. 8, laatste alinea, welke de eiser 
bestrijdt en die hier als hernomen moeten worden beschouwd).

Het tussenarrest heropent, alvorens verder recht te doen ten gronde, dienvolgens de de-
batten teneinde de eiser toe te laten "zijn beleid terzake te verduidelijken. De meeste dui-
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delijkheid zou (de eiser) brengen door over een relevante periode, die minstens de periode 
bestrijkt die hier in geding is, een overzicht te bezorgen van zoveel mogelijk dossiers met 
bijdrageverminderingen en in elk van deze dossiers aan te geven wanneer het niet respec-
teren van de termijn van dertig dagen heeft geleid tot een annulatie. Daarbij zou best wor-
den aangegeven waarom de beslissing telkens in de één of de andere zin werd genomen".

In het eindarrest van 16 februari 2007 vernietigt het arbeidshof het vonnis van de eerste 
rechter en verklaart de vorderingen van de eiser ongegrond, zulks om reden dat:

"De ganse vordering van (de eiser) heeft betrekking op de annulatie van de bijdragever-
minderingen, die door (de verweerster) werd toegepast.

(De eiser) steunt deze vordering op het gegeven dat (de verweerster) het attest C63 niet 
tijdig bij het bevoegde gewestelijk bureau van de RVA had aangevraagd. Hierdoor mis-
kende (de verweerster) de toepassing van artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 augus-
tus 1991, tot uitvoering van artikel 127bis van de Programmawet van 30 december 1988.

Het openbaar ministerie situeert in zijn advies van 15 december 2006 de problematiek 
van de bijdrageverminderingen in het kader van het zogenaamde 'plus één plan' op een 
duidelijke en overzichtelijke wijze in zijn wettelijke context.  Het (arbeids)hof verwijst 
naar deze uiteenzetting onder de punten 4.3.2. en 4.3.3. van het schriftelijke advies.

Geplaatst  tegen zijn historische achtergrond is het duidelijk dat de regelgever in de 
vorm van het attest C63 een instrument ter beschikking wil stellen om de onderliggende 
realiteit,  namelijk  de  volledig uitkeringsgerechtigde werkloosheid  van de aangenomen 
werknemer, gemakkelijk te bewijzen.

Het is duidelijk dat dit attest niets meer of niets minder is dan een wel bepaald bewijs-
instrument maar dat het niet constitutief is tot vestiging van de hoedanigheid van volledig 
uitkeringsgerechtigde werkloosheid bij de betrokken werknemer.

Het is even duidelijk dat de wetgever dit bewijsinstrument enkel heeft aangereikt met 
de bedoeling zekerheid en eenvoud te bewerkstelligen omtrent het bewijs dat de in dienst 
genomen werknemer de noodzakelijke in de programmawet gestelde voorwaarden vervul-
de om voor de werkgever het recht op bijdragevermindering te openen (zie advies van het 
openbaar ministerie o.c. blz. 10).

Het (arbeids)hof merkte in het arrest van 20 mei 2005 op dat (de eiser) echter geen con-
sequent gebruik maakt van dit instrument, aangereikt door de regelgever.

Daarom wou het (arbeids)hof meer inzicht verkrijgen in het beleid dat (de eiser) op dit 
vlak hanteerde en vroeg het (arbeids)hof aan (de eiser) om dit beleid te verduidelijken.

Uit de conclusies die (de eiser) nam na dit tussenarrest van 20 mei 2005 blijkt dat hij 
zijn beleid op dit vlak niet wenst te verduidelijken. De reden die hij daarvoor opgeeft, na-
melijk schending van de privacy, wordt door het (arbeids)hof verworpen. Het (arbeids)hof 
is namelijk van oordeel dat (de eiser) zonder de privacy te moeten schenden, perfect zijn 
beleid kan verduidelijken over hoe hij omgaat met het attest C63 in de afwikkeling van 
dossiers, waarin door de werkgever bijdrageverminderingen in het kader van het plus één 
plan werden toegepast.

In die omstandigheden kan het (arbeids)hof enkel vaststellen dat er objectieve aanwij-
zingen zijn dat (de eiser) niet in alle gevallen, waarin het C63 attest door de werkgever 
niet tijdig werd aangevraagd bij het bevoegde gewestelijke bureau van de RVA, de beslis-
sing nam om de bedoelde bijdrageverminderingen die door de betrokken werkgever wer-
den toegepast, te annuleren.

In het arrest van 20 mei 2005 gaf het (arbeids)hof reeds aan welk deze objectieve aan-
wijzingen zijn.

Deze vaststelling bewijst dat (de eiser) het instrument dat de regelgever hem aanreikte 
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om meer zekerheid en gemak te hebben bij de afhandeling van de dossiers van bijdrage-
verminderingen, in bepaalde gevallen niet gebruikt.

Het (arbeids)hof stelt tevens vast dat de regelgever het gebruik van dit instrument niet 
verplicht heeft opgelegd aan (de eiser).

Nu (de eiser) dan wel dan niet het verstrijken van de termijn van dertig dagen om het 
attest C63 aan te vragen, aangrijpt om de bijdrageverminderingen te annuleren, creëert hij 
een ongelijke behandeling tussen werkgevers die zich in dezelfde uitgangspositie bevin-
den.

Zolang (de eiser) deze ongelijke behandeling niet verduidelijkt en ze verantwoordt, is 
het onmogelijk ze desgevallend goed te keuren.

Nu in deze zaak naar recht werd aangetoond dat M.V.T. een volledig uitkeringsgerech-
tigde werkloze was op het ogenblik dat zij door (de verweerster) in dienst werd genomen, 
waardoor deze laatste gerechtigd was om de bijdrageverminderingen in het kader van het 
plus één plan toe te passen en nu er geen reden is om (de verweerster) ongelijk te behan-
delen ten opzichte van andere werkgevers, van wie (de eiser) blijkbaar aanvaarde dat zij 
het attest C63 laattijdig aan hem overmaakte, was er voor (de eiser) geen rechtvaardiging 
om de bijdrageverminderingen, die door (de verweerster) waren toegepast, te annuleren" 
(eindarrest, p.5, derde alinea, t.e.m. p.6).

Grieven
De werkgever die voldoet aan de voorwaarden bepaald in de artikelen 114 en 117, §1, 

van de Programmawet van 30 december 1988, kan aanspraak maken op een tijdelijke ver-
mindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid, voor de nieuw in dienst 
genomen werknemer, zoals bedoeld in de zin van de artikelen 118 en 119 van diezelfde 
wet, die met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangenomen en een 
netto-aangroei van het personeelsbestand uitmaakt (zie de artikelen 115, 115bis en 116).

Om de voordelen inzake tijdelijke bijdragevermindering te genieten moet de werkgever 
aan het bevoegde gewestelijk bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) 
een of meer getuigschriften opsturen die aantonen dat de werknemer de vereiste voor-
waarden vervult voor de toepassing van het voordeel van de bijdragevermindering. De 
Koning bepaalt de voorwaarden, nadere regelen en de termijnen binnen welke de werkge-
vers deze getuigschriften moeten vragen en opsturen (artikel 127 van de Programmawet 
van 30 december 1988; een uitvoeringsbesluit ontbreekt).

Op grond van artikel 127bis, eerste lid, van de Programmawet van 30 december 1988 
moet de werkgever, om de voordelen inzake tijdelijke bijdragevermindering te genieten, 
voor de werknemers bedoeld in de artikelen 118, §1, 1°, 2°, 3° en 6° en 119, a) en c) van 
de Programmawet van 30 december 1988, bij het bevoegde gewestelijk bureau van de 
RVA, een getuigschrift (C63 genaamd) verkrijgen waaruit blijkt dat deze werknemer vol-
doet aan de voorwaarden vereist voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Het tweede lid van diezelfde bepaling draagt de Koning op om de voorwaarden, nadere 
regelen en de termijnen te bepalen binnen welke de werkgevers dit getuigschrift moeten 
aanvragen.

Artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van artikel 127-
bis van de Programmawet van 30 december 1988 bepaalt dat het getuigschrift dat aan de 
werkgevers toelaat te genieten van de toepassing van de artikelen 114 tot 131 van de Pro-
grammawet van 30 december 1988, voor de werknemers bedoeld in de artikelen 118, §1, 
1°, 2°, 3° en 6° en 119, a) en c) van dezelfde wet, uiterlijk de dertigste dag die volgt op de 
dag van het begin van de tewerkstelling moet worden aangevraagd bij het bevoegde ge-
westelijk bureau van de RVA.

Artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van artikel 127-
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bis van de Programmawet bepaalt dat, in afwijking van de bepalingen van artikel 1, eerste 
lid, het daarin voorziene getuigschrift kan aangevraagd worden binnen een termijn van 9 
maanden, die een aanvang neemt de eerste dag van de maand volgend op die van de in-
dienstneming van de werknemer, wanneer de werkgever aantoont dat voor deze indienst-
neming, een uitbetalingsorganisme van werkloosheidsuitkeringen een getuigschrift afgele-
verd heeft dat bevestigt dat deze werknemer op dat ogenblik een volledig uitkeringsge-
rechtigde was en dat hij dit getuigschrift overgemaakt geeft aan de eiser in toepassing van 
artikel 127 van de Programmawet van 30 december 1988.

Eerste onderdeel
Uit voormelde bepalingen volgt dat, specifiek voor de uitkeringsgerechtigde volledige 

werkloze, bedoeld in de artikelen 118, §1, 1°, 2°, 3° en 6° en 119, a) en c), van de Pro-
grammawet van 30 december 1988, de werkgever binnen de door de wet gestelde termijn 
van 30 dagen (of van negen maanden bij toepassing van artikel 2 van datzelfde koninklijk 
besluit) het getuigschrift C63 dient aan te vragen bij het bevoegde gewestelijk bureau van 
de RVA om van de tijdelijke bijdragevermindering te kunnen genieten.

Opdat dit getuigschrift als een bewijsinstrument kan gelden met de bedoeling zekerheid 
en eenvoud te bewerkstelligen omtrent het bewijs dat de in dienstgenomen werknemer aan 
de voorwaarden voldoet die voor de werkgever het recht openen op de bijdrageverminde-
ring, is vereist dat dit getuigschrift binnen de door wet voorgeschreven termijn van dertig 
dagen bij het bevoegde gewestelijk bureau van de RVA wordt aangevraagd, zoniet kan 
het getuigschrift niet meer de beoogde zekerheid verschaffen dat de werknemer werkelijk 
aan de wettelijke voorwaarden voldeed op het ogenblik van zijn indienstneming.

De termijn van 30 dagen bepaald in artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 augustus 
1991 (of van negen maanden in de hier niet van toepassing zijnde hypothese van artikel 2 
van datzelfde koninklijk besluit) is derhalve door de regelgever opgevat als een vervalter-
mijn waarbinnen het getuigschrift noodzakelijk moet worden aangevraagd om aanspraak 
te kunnen maken op de tijdelijke bijdragevermindering voorzien in de artikelen 114 tot 
131 van de Programmawet van 30 december 1988.

Een tijdige aanvraag van het getuigschrift C63 is met andere woorden constitutief voor 
de vestiging van het recht op de bijdragevermindering.

Wanneer de werkgever het getuigschrift niet of buiten de termijn bepaald in artikel 1 
(of 2) van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 heeft aangevraagd, dan vervalt zijn 
recht  op  de  bijdragevermindering  ter  bevordering  van  de  tewerkstelling  voorzien  in 
hoofdstuk VII van de Titel III van de Programmawet van 30 december 1988, zelfs indien 
is aangetoond dat de nieuw indienstgenomen werknemer een uitkeringsgerechtigde volle-
dige werkloze is in de zin van de artikelen 118, §1, 1°, 2°, 3° en 6° en 119, a) en c), van 
de Programmawet van 30 december 1988.

Voor de overige werkzoekenden, daarentegen, moet de werkgever, om van het voordeel 
van de bijdragevermindering te kunnen genieten, niet binnen een welbepaalde termijn een 
getuigschrift aanvragen bij het bevoegde gewestelijk bureau van de RVA waaruit blijkt 
dat de werkzoekende voldoet aan de wettelijke voorwaarden vereist voor de bijdragever-
mindering.

Hieruit volgt dat de vorderingen van de eiser niet wettig door de aangevochten arresten 
werden afgewezen op grond dat, eensdeels, het getuigschrift bedoeld in de artikelen 127-
bis van de Programmawet van 30 december 1988 en 1 van het koninklijk besluit van 5 au-
gustus 1991 niets meer of niets minder is dan een bewijsinstrument dat niet constitutief is 
voor het recht op de tijdelijke bijdragevermindering en waarvan de regelgever het gebruik 
niet verplicht heeft opgelegd, anderdeels, de termijn bedoeld in artikel 1 van het konink-
lijk besluit van 5 augustus 1991 geen vervaltermijn is zodat een laattijdige aanvraag van 
het getuigschrift het recht op de bijdragevermindering niet in de weg kan staan (schending 
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van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 en 114 tot 131 van 
de Programmawet van 30 december 1988).

Tweede onderdeel
Het feit dat de eiser, volgens de appelrechters, het verstrijken van de termijn van dertig 

dagen om het getuigschrift aan te vragen, nu eens niet en dan weer wel aangrijpt om de 
bijdragevermindering te annuleren, kan geen wettige grondslag vormen om het voordeel 
van de bijdragevermindering toe te kennen aan de verweerster die na het verstrijken van 
voormelde termijn het vereiste getuigschrift heeft aangevraagd van het bevoegde geweste-
lijk bureau van de RVA.

De ongelijke behandeling die daaruit voortvloeit tussen werkgevers die zich in dezelfde 
uitgangspositie bevinden in zoverre de eiser niet consequent en systematisch voor alle 
werkgevers de termijn van artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 opvat 
als een vervaltermijn, kan niet tot gevolg hebben dat aan de verweerster een voordeel 
wordt toegekend waarop zij krachtens de wet geen aanspraak kan maken.

In  zoverre  de  bijdragevermindering  gekoppeld  is  aan  de  formele  doch  substantiële 
voorwaarde van een tijdige aanvraag van het getuigschrift aan het bevoegde gewestelijk 
bureau van de RVA kan de door het arrest vastgestelde ongelijke behandeling niet leiden 
tot een beleid dat ingaat tegen wettelijke bepalingen.

De beweerde schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet) door de eiser kan bijgevolg niet wettig tot gevolg hebben dat aan de 
verweerster, in strijd met artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991, het 
voordeel van de bijdragevermindering wordt toegekend.

Hieruit volgt dat het arbeidshof niet wettig de vorderingen van de eiser heeft afgewezen 
op grond dat er geen rechtvaardiging voorhanden is om de door de verweerster toegepaste 
bijdragevermindering te annuleren nu er geen reden is om de verweerster ongelijk te be-
handelen ten opzichte van andere werkgevers, van wie de eiser blijkbaar aanvaardde dat 
zij een laattijdig aangevraagd getuigschrift aan hem overmaakten zonder dat de bijdrage-
vermindering werd geannuleerd (schending van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk be-
sluit van 5 augustus 1991, 114 tot 131 van de Programmawet van 30 december 1988 en 
10 en 11 van de Grondwet).

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Krachtens artikel 42, eerste lid, van de RSZ-wet, verjaren de schuldvorde-

ringen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid op de werkgevers die onder 
deze wet vallen, na vijf jaar.

Krachtens artikel 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 november 
1969 tot uitvoering van zelfde wet, is het bedrag van de bijdragen door de werk-
gever aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verschuldigd op de navolgende 
vier data van elk jaar: 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

Krachtens het voorlaatste lid van artikel 34 van hetzelfde koninklijk besluit, 
dienen de bijdragen die voor het verstreken kwartaal verschuldigd zijn, uiterlijk 
de laatste dag van de maand na dit kwartaal te worden betaald 

2. Uit deze bepalingen volgt dat het recht van de Rijksdienst voor Sociale Ze-
kerheid om een vordering in te stellen tot betaling van de bijdragen voor het ver-
streken kwartaal, slechts ontstaat na het verstrijken van de in het voorlaatste lid 
van het artikel 34 bepaalde termijn en dat de verjaringstermijn derhalve slechts 
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op dat ogenblik ingaat.
3. De appelrechters oordelen dat, waar de verjaring pas geldig werd gestuit 

door de eerste dagvaarding van 19 april 2002, die zich situeert in het tweede 
kwartaal van 2002, de vordering van de eiser slechts kan terugreiken tot en met 
het tweede kwartaal van 1997 en niet tot het eerste kwartaal van hetzelfde jaar.

4. Door op die gronden te oordelen dat de vordering van de eiser, in zoverre 
die betrekking heeft op het eerste kwartaal van 1997, verjaard is, terwijl de vijf-
jarige verjaring met betrekking tot de voor dit kwartaal door de verweerster ver-
schuldigde bijdragen slechts inging op 1 mei 1997, schenden de appelrechters ar-
tikel 42, eerste lid, van de RSZ-wet en artikel 34, eerste lid en voorlaatste lid, 
van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van die wet.

Het middel is gegrond. 
Tweede middel 
Eerste onderdeel
5. Krachtens artikel 127bis, eerste lid, van de Programmawet van 30 december 

1988, zoals te dezen van toepassing, moet de werkgever, om te genieten van een 
tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid ter 
bevordering van de tewerkstelling, zoals dit voordeel voorzien is in het hoofd-
stuk VII van deze wet, voor de werkgevers bedoeld in de artikelen 118, §1, 1°, 
2°, 3° en 6° en 119, a en c, van dezelfde wet, bij het bevoegd gewestelijk bureau 
van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, een getuigschrift verkrijgen waaruit 
blijkt dat deze werknemer voldoet aan de voorwaarden vereist voor de toepas-
sing van de bepalingen van dit hoofdstuk.

Krachtens artikel 127bis, tweede lid, van dezelfde wet, bepaalt de Koning de 
voorwaarden, de nadere regelen en de termijnen binnen welke de werkgevers dit 
getuigschrift moeten aanvragen.

Krachtens artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 
tot uitvoering van artikel 127 bis van de Programmawet van 30 december 1988, 
zoals te dezen van toepassing, moet het getuigschrift dat aan de werknemers toe-
laat te genieten van de toepassing van de artikelen 114 tot 131 van voormelde 
Programmawet, voor de werknemers bedoeld in de artikelen 118, §1, 1°, 2°, 3° 
en 6° en 119, a en c, van dezelfde wet, bij het bevoegde gewestelijk bureau van 
de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening worden aangevraagd ten laatste de der-
tigste dag die volgt op de dag van het begin van de tewerkstelling.

6. Uit het geheel van deze bepalingen volgt dat de werkgever, die nalaat, bin-
nen de termijn bepaald in artikel 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 au-
gustus 1991 voor de werknemers bedoeld in de artikelen 118, §1, 1°, 2°, 3° en 6° 
en 119, a en c, van de Programmawet van 30 december 1988, bij het bevoegde 
gewestelijk bureau het in dit artikel bedoeld getuigschrift aan te vragen, het recht 
verliest om het voordeel van hoofdstuk VII van zelfde wet te genieten.

7. De appelrechters oordelen dat het bedoeld getuigschrift slechts een bewijs-
instrument is, dat door de wetgever werd aangereikt met de bedoeling zekerheid 
en  eenvoud te  bewerkstelligen  omtrent  het  bewijs  dat  de  in  dienst  genomen 
werknemer de noodzakelijke in de Programmawet gestelde voorwaarden vervult 
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om voor de werkgever het recht op bijdragevermindering te openen, maar waar-
van het gebruik niet verplicht werd opgelegd.

De appelrechters geven aldus te kennen dat de door de eiser aangevoerde om-
standigheid dat de verweerster het bedoelde getuigschrift niet tijdig had aange-
vraagd, niet het verlies meebracht van het recht om het voordeel te genieten van 
een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen.

8. Door aldus te oordelen schenden de appelrechters artikel 127bis van de Pro-
grammawet van 30 december 1988 en artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 
augustus 1991, zoals te dezen van toepassing.

Het onderdeel is gegrond. 
Tweede onderdeel
9. Het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet neergelegde gelijkheids-be-

ginsel houdt niet in dat uit de enkele omstandigheid dat een overheidsinstelling 
in bepaalde gevallen en zonder verantwoording nalaat aan het niet vervullen van 
een door de wet voorziene formaliteit de door deze wet voorziene gevolgen te 
verbinden, rechten kunnen worden geput door een derde, die heeft nagelaten de-
zelfde formaliteit te vervullen.

10. De appelrechters oordelen dat, nu de eiser, de Rijksdienst voor sociale ze-
kerheid, in bepaalde gevallen het verstrijken van de termijn van dertig dagen om 
het attest C63 aan te vragen aangrijpt om de bijdrageverminderingen te annule-
ren en in andere gevallen niet en hij aldus werkgevers, die zich in een zelfde uit-
gangspositie bevinden, ongelijk behandelt zonder hiervoor enige verantwoording 
te geven, het niet naleven door de verweerster van de termijn voor het indienen 
van bedoeld getuigschrift de beslissing om de bijdrage-verminderingen te annu-
leren niet kan rechtvaardigen.

11. Door aldus te oordelen, terwijl het niet naleven van de termijn voor het 
aanvragen van het getuigschrift wettelijk het verlies impliceert van het recht om 
het voordeel van hoofdstuk VII van de Programmawet van 30 december 1988 te 
genieten, verantwoorden de appelrechters hun beslissing niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.

Dictum
Het Hof,

Vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre de beroepen ontvankelijk 
worden verklaard.

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

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

Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Brussel.

22 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Smetryns – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – 



2028 HOF VAN CASSATIE 22.9.08 - Nr. 493 

Advocaat: mr. De Bruyn.

Nr. 494

3° KAMER - 22 september 2008

ARBEIDSONGEVAL — VERGOEDING — ALGEMEEN - VERGOEDING VAN 
PROTHESES - GEEN GEBRUIK VAN DE PROTHESE OP HET OGENBLIK VAN HET ONGEVAL - GEVOLG

De schade aan de prothese komt, overeenkomstig artikel 3ter, eerste lid, van de wet van 3  
juli 1967, voor vergoeding in aanmerking wanneer de schade zich voordoet tijdens de  
uitvoering van het werk, zonder dat vereist is dat het slachtoffer op dat ogenblik van de  
prothese  gebruik  maakte1.  (Art.  3ter,  eerste  lid  Arbeidsongevallenwet 
Overheidspersoneel)

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. V.)

Advocaat-generaal Mortier heeft in substantie gezegd:
In voorliggende zaak ligt ter discussie of een bril het karakter van prothese, in de zin 

van artikel 26 van de Arbeidsongevallenwet verliest indien deze tijdens het uitoefenen van 
de arbeidsovereenkomst niet wordt gebruikt. Verweerster had haar bril tijdelijk afgezet en 
overhandigd aan een derde die hem liet vallen met onherstelbare beschadiging tot gevolg.

Artikel  3ter  van  de wet  van  3  juli  1967  bepaalt  dat  het  slachtoffer  recht  heeft  op 
herstellings- en vervangingskosten van de protheses waaraan het ongeval schade heeft 
veroorzaakt.

Het eerste middel gaat ervan uit  dat  een bril  in beginsel als prothese in de zin van 
artikel 3 ter kan beschouwd worden, maar dat dan wel vereist is dat het betreffende kunst- 
of  hulpmiddel  op  het  ogenblik  van de beschadiging als  prothese  dienst  deed,  dit  wil 
zeggen gebruikt werd door het slachtoffer.

Artikel  3ter  van  de  wet  van  3  juli  1967  is  geënt  op  artikel  26  van  de 
arbeidsongevallenwet dat bepaalt dat de herstellings- en vervangingskosten van prothesen 
en orthopedische toestellen worden vergoed ook indien het ongeval  geen lichamelijke 
letsels teweegbrengt.

De  ratio  hiervan  is,  volgens  de  parlementaire  handelingen,  dat  de  schade  aan 
kunstledematen of orthopedische toestellen niet kan worden aanzien als louter stoffelijke 
schade  en  dat  daarom  voorgesteld  wordt  deze  schade  voortaan  rechtstreeks  te  laten 
vergoeden. De minister bevestigde in de senaatscommissie dat men in dit geval niet kan 
spreken van louter stoffelijke schade, omdat die toestellen een integrerend deel zijn van de 
getroffene.

Schade  aan  prothesen  wordt  aldus  gelijkgesteld  met  lichamelijk  letsel,  omdat  deze 
kunst-  of  hulpmiddelen  beschouwd  worden  als  onderdeel  of  vervangend  deel  maar 
integrerend deel van het menselijk lichaam.

Hoewel advocaat-generaal Lenaerts in zijn conclusie voor het arrest van 18 maart 19852 
niet overtuigd leek van de uitleg van de minister dat ook een bril als kunstledemaat of pro-
these in aanmerking kwam omdat een bril niet al te best bij deze definitie past, kwam hij 
op deze problematiek terug in zijn conclusie voor het arrest van 15 oktober 1990.

Hoewel het in deze zaak over de toepassing van artikel 28 van de arbeidsongevallenwet 

1 Zie conclusie O.M. 
2 Cass., 18 maart 1985, A.R. nr.4665, A.C. 1984-1985, nr. 435.
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ging, wees hij er op dat het begrip prothese in beide artikelen vanzelfsprekend dezelfde 
betekenis heeft.

In deze conclusie werd aan het begrip kunst-  en hulpmiddelen een ruime betekenis 
gegeven en werden hiermee ook de voorwerpen bedoeld die het gebruik bevorderen van 
lichaamsdelen, die weliswaar als zodanig door het ongeval niet zijn aangetast, maar die 
zonder het hulpmiddel niet naar behoren kunnen functioneren.

Zo  zal  een  bril  een  prothese zijn  indien  de bril  als  hulpmiddel  voor  de  getroffene 
noodzakelijk is om optimaal te kunnen zien.

Het feit of een bril een prothese is of niet, dient bijgevolg beoordeeld te worden in 
relatie tot zijn concrete functie voor de getroffene.

Indien hij voor de getroffene een noodzakelijk hulpmiddel is om te kunnen zien, dient 
hij als vervangstuk voor de ogen, als prothese beschouwd te worden. Het arbeidsongeval 
waardoor de bril werd beschadigd heeft immers het normaal functioneren van de ogen 
bemoeilijkt.

Het enkel feit dat de bril om aannemelijke redenen tijdelijk werd afgezet en ter zijde 
werd gelegd, doet hieraan geen afbreuk.

De  appelrechters  oordelen  dat  in  casu  slechts  dient  te  worden  vastgesteld  dat 
verweerster haar bril  blijkbaar permanent droeg (zie verklaring optieker) uit  noodzaak 
voor  haar  dagelijks  leven  en  in  haar  beroep  en  dat  het  enkel  feit  dat  zij  deze  bril 
kortstondig, dit is tijdelijk, heeft afgezet ten gevolge van de door haar uitgevoerde arbeid, 
geen  afbreuk  doet  aan  de  beschadiging  van  de  bril,  die  als  schade  aan  protheses  in 
toepassing van artikel 26 van de arbeidsongevallenwet, overgenomen door artikel 3ter van 
de wet van 3 juli 1967, dient te worden vergoed.

Met deze beoordeling konden zij wettig tot dit besluit komen.
Het middel dat uitgaat van het tegendeel faalt naar recht.
In  zoverre  het  tweede middel  aanvoert  dat  het  voorval  niet  als  arbeidsongeval  kon 

beschouwd worden, maar eerder als een gemeenrechtelijk schadegeval, is het nieuw en 
bijgevolg niet ontvankelijk.

In zoverre het uitgaat van het in het eerste middel tevergeefs aangevoerde standpunt dat 
een bril het karakter van prothese verliest indien hij niet gedragen wordt, faalt het naar 
recht.

Het  derde middel  mist  feitelijke  grondslag nu de appelrechters  eiseres  veroordelen, 
onder  voorbehoud  van  algehele  of  gedeeltelijke  recuperatie  ten  laste  van  de  federale 
schatkist.

Conclusie: Verwerping.

ARREST

(A.R. S.07.0119.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 12 april 2007 gewezen door 

het Arbeidshof te Gent.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Ria Mortier heeft geconcludeerd.
II. FEITEN
Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt dat:
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1. de verweerster in april 2004 als lerares in een school voor buitengewoon se-
cundair onderwijs een groep leerlingen begeleidde op "bosklassen";

2. zij bij het douchen van de jongeren, haar bril aan een van de leerlingen had 
meegegeven om hem weg te leggen in een ander lokaal;

3. de betrokken leerling de bril onopzettelijk heeft laten vallen;
4. de verweerster aanspraak maakt op vergoeding voor de beschadiging van de 

bril.
III. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert in haar verzoekschrift drie middelen aan.
1. Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3ter, 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.

Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, verklaart in het bestreden arrest van 12 april 

2007, na alle andere en strijdige conclusies als ongegrond te hebben verworpen, eiseres' 
hoger beroep ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis van 4 oktober 2005 van de eerste 
kamer van de Arbeidsrechtbank te Kortrijk, oordeelt aldus dat de verweerster op 20 april 
2004 het slachtoffer was van een arbeidsongeval waardoor de schade aan haar bril moest 
worden vergoed en veroordeelt de eiseres "onder voorbehoud van algehele of gedeeltelij-
ke recuperatie ten laste van de Federale Schatkist, tot betaling aan (de verweerster) van 
234 euro, meer de wettelijke en de gerechtelijke intresten" en verwijst de eiseres in de 
kosten van beide aanleggen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest pp. 3-5):
"3.2. Met betrekking tot de feitelijke gegevens wordt verwezen naar het vonnis a quo 

(pagina's 2 en 3), die door het arbeidshof alhier integraal worden hernomen. Het wordt 
niet betwist dat (de verweerster), bij de begeleiding van haar leerlingen tijdens het dou-
chen, haar bril heeft afgezet uit voorzorg tegen dampontwikkeling en dat één van haar 
leerlingen deze bril onopzettelijk heeft laten vallen.

3.3. Wettelijk uitgangspunt ter zake is artikel 26 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 dat het slachtoffer recht geeft op herstellings- en vervangingskosten van de 
prothesen  en  orthopedische  toestellen,  waaraan  het  ongeval  schade  heeft  veroorzaakt. 
Deze bepaling geldt eveneens indien het ongeval geen letsel heeft veroorzaakt.

De rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot de privé-sector kunnen doorgaans pro-
bleemloos gelden voor de overheidssector: reeds bij de opmaak van de wet van 3 juli 
1967 werd een zo groot mogelijk parallellisme met de privé-sector nagestreefd (cfr. Gedr.  
St. Kamer 1966-1967, 339 - 6°, p. 5).

Tijdens de parlementaire bespreking van de Arbeidsongevallenwet werd aan de term 
prothese een ruime betekenis gegeven en de bril als voorbeeld van prothese aangehaald 
(cfr. Parl. St. Senaat, 1970-1971, nr. 215,102).

De beschadiging van de bril volstaat, maar de vereiste van plotselinge gebeurtenis blijft 
wel bestaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (cfr. Arbh. Bergen 28 maart 
1986, S.RK. 1987,46; Arbh. Antw. 3 november 1992, De Verzekering 1993, 21).

In casu zijn deze drie elementen, in toepassing van artikel 2 van de wet van 3 juli 1967, 
aanwezig, namelijk 1) de bril is beschadigd, 2) door de plotselinge gebeurtenis die bestaat 
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in de val van de bril veroorzaakt door een leerling, 3) tijdens de uitvoering van het ambt 
van geïntimeerde als lerares. (vgl. Cass. 25 maart 1985, J.T.T. 1985 499; Cass. 18 maart 
1985, R.W. 1984-1985, 2825).

3.4. Het grootste bezwaar vanwege (de eiseres) is evenwel dat (de verweerster) afstand 
zou hebben gedaan van het karakter van prothese van de bril, doordat zij deze bril niet al-
leen heeft afgezet (ten gevolge van dampvorming), maar hem ook (voorzichtig-heidshal-
ve) naar een andere plaats heeft gebracht (bovenkamer).

(De eiseres) leidt hieruit af dat het dragen van de bril voor (de verweerster) dan ook niet 
noodzakelijk was en zodoende zijn karakter van prothese verliest.

Nochtans werd reeds terecht geoordeeld dat de bril zijn karakter van prothese niet ver-
liest doordat hij tijdelijk wordt afgedaan omwille van damp die zich erop vormde door het 
door de werknemer uitgevoerde werk (cfr. Arbh. Mons 28 maart 1986, S.R.K. 1987, p. 
46), jazelfs indien de val van de bril te wijten is aan een onvoorzichtigheid of persoonlijke 
fout van het slachtoffer (cfr. Arbh. Luik 23 oktober 1989, S.R.K. 1990, p. 134, met noot P. 
P.)

In casu dient slechts te worden vastgesteld dat (de verweerster) haar bril blijkbaar per-
manent droeg (zie verklaring optieker van 19 april 2005 - stuk 8 dossier (verweerster)), uit 
noodzaak voor haar dagelijks leven en in haar beroep, en het enkel feit dat ze deze bril 
kortstondig (dit is tijdelijk), heeft afgezet ten gevolge van de door haar uitgevoerde ar-
beid, doet geen afbreuk aan de beschadiging van deze bril, die, als schade aan prothesen 
in toepassing van artikel 26 van de Arbeidsongevallenwet, overgenomen door artikel 3ter 
van de wet van 3 juli 1967, dient te worden vergoed.

Dat (de verweerster) hierbij onvoorzichtig heeft gehandeld of nalatig is geweest, is in 
casu irrelevant, vermits het begrip fout van het slachtoffer in de Arbeidsongevallenwet 
niet meer in overweging wordt genomen (cfr. Cass. 26 januari 1977, A.C. 1977, 592)."

Het vonnis a quo stelde op pagina's 2 en 3 in de door het arbeidshof hernomen motie-
ven, inzake de feitelijke gegevens van de zaak:

"De omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval werden als volgt omschre-
ven: 'Tijdens het douchen van de jongeren was het omwille van de dampsontwikkeling 
noodzakelijk mijn bril af te zetten. Die werd in veiligheid gebracht op een tafeltje op een 
bovenkamer (mezzanine). Eén van de jongeren is toch naar boven gegaan en heeft de bril 
(onopzettelijk) naar beneden laten vallen. Het resultaat is een onherstelbaar beschadigde 
bril'".

Grief
Er werd niet betwist dat de verweerster, als lerares, viel onder het toepassingsgebied 

van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor ar-
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten 
in de overheidssector.

Mede door bevestiging van de beslissing van de eerste rechter stelde het arbeidshof in 
de bestreden beslissing vast dat de verweerster op 20 april 2004, bij de begeleiding van 
leerlingen tijdens het douchen, haar bril had afgezet, dat deze werd weggebracht naar een 
andere kamer en dat een leerling de bril onopzettelijk heeft laten vallen, waardoor deze 
beschadigd werd.

Luidens artikel 3ter, eerste lid, van de genoemde wet van 3 juli 1967, heeft het slachtof-
fer recht op de herstellings- en vervangingskosten van de prothese waaraan het ongeval 
schade heeft veroorzaakt.

Als prothese in de zin van deze bepaling moet worden verstaan een kunst- of hulpmid-
del dat een valide persoon niet behoeft en dat (als gevolg van het ongeval) nodig is om 
aangetaste of verzwakte lichaamsdelen (ledematen en organen) te steunen of te vervan-
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gen, dan wel het gebruik of de functies ervan te bevorderen, zonder dat vereist is dat deze 
hulpmiddelen een duurzame functie hebben. Zo kan een bril in beginsel opgevat worden 
als een prothese wanneer hij ertoe strekt het zicht te bevorderen.

Opdat de door een arbeidsongeval veroorzaakte schade aan een prothese voor vergoe-
ding in aanmerking zou komen overeenkomstig genoemd artikel 3ter, eerste lid, van de 
wet van 3 juli 1967 is vereist dat het betreffende kunst- of hulpmiddel, op het ogenblik 
van de beschadiging als prothese dienst deed, dat wil zeggen "gebruikt" werd door het 
slachtoffer.

Zoals door de eiseres in conclusie aangevoerd (p. 3, in het midden en p. 4, in het mid-
den) en door de verweerster niet als dusdanig betwist, gebruikte verweerster haar bril op 
het ogenblik van het ongeval, niet, nu hij, zoals door het arbeidshof minstens impliciet be-
aamd, neergelegd werd in een aanpalende ruimte.

Het arbeidshof kon derhalve niet wettig oordelen dat verweersters bril, op het ogenblik 
dat hij beschadigd werd, als prothese dienst deed en dat de schade bijgevolg voor vergoe-
ding in aanmerking kwam op grond van artikel 3ter, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967.

Het arbeidshof schendt dan ook artikel 3ter, eerste lid, 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.

2. Tweede middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 2, eerste, tweede en vierde lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de pre-

ventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector,

- artikel 3ter, 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.

Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, verklaart in het bestreden arrest van 12 april 

2007 na alle andere en strijdige conclusies als ongegrond te hebben verworpen, eiseres' 
hoger beroep ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis van 4 oktober 2005 van de eerste 
kamer van de Arbeidsrechtbank te Kortrijk, oordeelt aldus dat de verweerster op 20 april 
2004 het slachtoffer was van een arbeidsongeval waardoor de schade aan haar bril moest 
worden vergoed en veroordeelt de eiseres "onder voorbehoud van algehele of gedeeltelij-
ke recuperatie ten laste van de Federale Schatkist, tot betaling aan (de verweerster) van 
234 euro, meer de wettelijke en de gerechtelijke intresten" en verwijst de eiseres in de 
kosten van beide aanleggen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest pp. 3-4):
"3.2. Met betrekking tot de feitelijke gegevens wordt verwezen naar het vonnis a quo 

(pagina's 2 en 3), die door het arbeidshof alhier integraal worden hernomen. Het wordt 
niet betwist dat (de verweerster), bij de begeleiding van haar leerlingen tijdens het dou-
chen, haar bril heeft afgezet uit voorzorg tegen dampontwikkeling en dat één van haar 
leerlingen deze bril onopzettelijk heeft laten vallen.

3.3. Wettelijk uitgangspunt ter zake is artikel 26 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 dat het slachtoffer recht geeft op herstellings- en vervangingskosten van de 
prothesen  en  orthopedische  toestellen,  waaraan  het  ongeval  schade  heeft  veroorzaakt. 
Deze bepaling geldt eveneens indien het ongeval geen letsel heeft veroorzaakt.

De rechtspraak en rechtsleer met betrekking tot de privé-sector kunnen doorgaans pro-
bleemloos gelden voor de overheidssector: reeds bij de opmaak van de wet van 3 juli 
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1967 werd een zo groot mogelijk parallellisme met de privé-sector nagestreefd (cfr. Gedr.  
St. Kamer 1966-1967, 339 - 6°, p. 5).

Tijdens de parlementaire bespreking van de Arbeidsongevallenwet werd aan de term 
prothese een ruime betekenis gegeven en de bril als voorbeeld van prothese aangehaald 
(cfr. Parl. St. Senaat, 1970-1971, nr. 215,102).

De beschadiging van de bril volstaat, maar de vereiste van plotselinge gebeurtenis blijft 
wel bestaan tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (cfr. Arbh. Bergen 28 maart 
1986, S.R.K. 1987,46; Arbh. Antw. 3 november 1992, De Verzekering 1993, 21).

In casu zijn deze drie elementen, in toepassing van artikel 2 van de wet van 3 juli 1967, 
aanwezig, namelijk 1) de bril is beschadigd, 2) door de plotselinge gebeurtenis die bestaat 
in de val van de bril veroorzaakt door een leerling, 3) tijdens de uitvoering van het ambt 
van (de verweerster) als lerares. (vgl. Cass. 25 maart 1985,  J.T.T.  1985 499; Cass. 18 
maart 1985, R.W. 1984-1985, 2825)".

Het vonnis a quo stelde op pagina's 2 en 3 in de door het arbeidshof hernomen motie-
ven, inzake de feitelijke gegevens van de zaak:

"De omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval werden als volgt omschre-
ven: 'Tijdens het douchen van de jongeren was het omwille van de dampsontwikkeling 
noodzakelijk mijn bril af te zetten. Die werd in veiligheid gebracht op een tafeltje op een 
bovenkamer (mezzanine). Eén van de jongeren is toch naar boven gegaan en heeft de bril 
(onopzettelijk) naar beneden laten vallen. Het resultaat is een onherstelbaar beschadigde 
bril'".

Grief
Er werd niet betwist dat de verweerster, als lerares, viel onder het toepassingsgebied 

van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor ar-
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten 
in de overheidssector.

Mede door bevestiging van de beslissing van de eerste rechter stelde het arbeidshof in 
de bestreden beslissing vast dat de verweerster op 20 april 2004, bij de begeleiding van 
leerlingen tijdens het douchen, haar bril had afgezet, dat deze werd weggebracht naar een 
andere kamer en dat een leerling de bril onopzettelijk heeft laten vallen, waardoor deze 
beschadigd werd.

Luidens artikel 3ter, eerste lid, van de genoemde wet van 3 juli 1967, heeft het slachtof-
fer recht op de herstellings- en vervangingskosten van de prothese waaraan het ongeval, 
dit is arbeidsongeval, schade heeft veroorzaakt.

Luidens artikel 2 van de genoemde wet van 3 juli 1967 wordt onder arbeidsongeval 
verstaan het ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorge-
daan en dat een letsel veroorzaakt (eerste lid). Het ongeval overkomen tijdens de uitoefe-
ning van het ambt wordt, behoudens tegenbewijs, geacht door de uitoefening van het ambt 
te zijn overkomen (tweede lid van voornoemde wetsbepaling). Wanneer de getroffene of 
zijn rechthebbenden, benevens het bestaan van een letsel, het bestaan van een plotselinge 
gebeurtenis aanwijzen, wordt het letsel behoudens tegenbewijs, vermoed door een onge-
val te zijn veroorzaakt (vierde lid van voornoemde wetsbepaling).

De omstandigheid dat, zoals uit het genoemde artikel 3ter, eerste lid, van de wet van 3 
juli 1967 blijkt, in afwijking van artikel 2, vierde lid, van deze wet, niet vereist is dat het 
ongeval, benevens schade aan de prothese, een (lichamelijk) letsel heeft veroorzaakt, ver-
hindert niet dat de eiseres niet kan geacht worden het slachtoffer te zijn geweest van een 
arbeidsongeval door het loutere feit dat haar bril, die als prothese kan dienst doen, bescha-
digd wordt op een ogenblik dat deze zich bevindt in een ander lokaal.

Hieraan doet geen afbreuk de omstandigheid dat de eiseres zich had ontdaan van haar 
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bril/prothese wegens het werk dat zij diende uit te voeren, noch dat de schade werd toege-
bracht tijdens de uitvoering van haar prestaties.

Het arbeidshof kon bijgevolg niet wettig oordelen dat de eiseres het slachtoffer werd 
van een arbeidsongeval in de zin van artikel 2 van de genoemde wet van 3 juli 1967, dat 
overeenkomstig artikel 3ter, eerste lid, van dezelfde wet, aanleiding moest geven tot de 
vergoeding van de schade aan haar prothese (schending van artikelen 2, eerste, tweede en 
vierde lid, en 3ter, 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).

3. Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 3ter, 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;

- de artikelen 4, enig lid, 2° en 3°, en 25 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 
betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, 
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk.

Bestreden beslissing
Het Arbeidshof te Gent, afdeling Brugge, verklaart in het bestreden arrest van 12 april 

2007, na alle andere en strijdige conclusies als ongegrond te hebben verworpen, eiseres' 
hoger beroep ongegrond, bevestigt het bestreden vonnis van 4 oktober 2005 van de eerste 
kamer van de Arbeidsrechtbank te Kortrijk, oordeelt aldus dat de verweerster op 20 april 
2004 het slachtoffer was van een arbeidsongeval waardoor de schade aan haar bril moest 
worden vergoed en veroordeelt de eiseres "onder voorbehoud van algehele of gedeeltelij-
ke recuperatie ten laste van de Federale Schatkist, tot betaling aan (de verweerster) van 
234 euro, meer de wettelijke en de gerechtelijke intresten" en verwijst de eiseres in de 
kosten van beide aanleggen.

Het arbeidshof grondt zijn beslissing op volgende motieven (arrest pp. 3-5):
"3.4. (...)
In casu dient slechts te worden vastgesteld dat (de verweerster) haar bril blijkbaar per-

manent droeg (zie verklaring optieker van19 april 2005 - stuk 8 dossier (verweerster)), uit 
noodzaak voor haar dagelijks leven en in haar beroep, en het enkel feit dat ze deze bril 
kortstondig (dit is tijdelijk), heeft afgezet ten gevolge van de door haar uitgevoerde ar-
beid, doet geen afbreuk aan de beschadiging van deze bril, die, als schade aan prothesen 
in toepassing van artikel 26 van de Arbeidsongevallenwet, overgenomen door artikel 3ter 
van de wet van 3 juli 1967, dient te worden vergoed.

3.5. Het wordt niet betwist dat (de verweerster) behoort tot het onderwijzend personeel 
van de Vlaamse Gemeenschap en aldus op basis van artikel 1.5° van de wet van 3 juli 
1967 valt onder de toepassing van de arbeidsongevallenwetgeving in de overheidssector. 
Minstens is niet betwist dat het ongeval diende aangegeven te worden bij de minister be-
voegd voor onderwijs behorend tot de Vlaamse Gemeenschap en dat het koninklijk besluit 
van 24 januari 1969 in casu toepasselijk is.

Volgens artikel 25 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 worden de prothese-
kosten betaald door de Administratieve Gezondheidsdienst, die deze dan moet recupere-
ren van de Schatkist (zie ook "Arbeidsongevallen in de publieke sector" - R. Janvier - p. 
137-138 - 3.1.2. - "Wie heeft recht op vergoeding?").

Hieruit volgt evenwel niet dat de vordering van het slachtoffer ook tegen de Belgische 
Staat moet worden gericht (cfr. Cass. 29 november 1999, R.W. 2000-2001, 1164).
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Hetzelfde geldt voor de gerechtskosten.
3.6. Ter terechtzitting van 8 maart 2007 legt (de verweerster) een factuur neer van. 30 

april 2004 van optieker W. D. en begroot zij haar schade op 234 euro, bedrag dat door (de 
eiseres) niet wordt betwist, en derhalve dient te worden toegekend".

Grief
Er werd niet betwist dat de verweerster, als lerares, viel onder het toepassingsgebied 

van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor ar-
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten 
in de overheidssector.

Mede door bevestiging van de beslissing van de eerste rechter stelde het arbeidshof in 
de bestreden beslissing vast dat de verweerster op 20 april 2004, bij de begeleiding van 
leerlingen tijdens het douchen, haar bril had afgezet, dat deze werd weggebracht naar een 
andere kamer en dat een leerling de bril onopzettelijk heeft laten vallen, waardoor deze 
beschadigd werd.

Luidens artikel 3ter, eerste lid van de genoemde wet van 3 juli 1967, heeft het slachtof-
fer recht op de herstellings- en vervangingskosten van de prothese waaraan het ongeval, 
dit is arbeidsongeval, schade heeft veroorzaakt. Dit wordt bevestigd in artikel 4, enig lid, 
2° en 3° van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding 
ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor 
ongevallen op de weg naar en van het werk.

Artikel 25 van dit koninklijk besluit van 24 januari 1969 bepaalt dat "de kosten van (...) 
prothese (...) worden betaald door de Administratieve gezondheidsdienst en ten laste (zijn) 
van de Schatkist".

Zoals door de eiseres in conclusie aangevoerd (syntheseconclusie p. 6, 2), kon het ar-
beidshof de eiseres niet veroordelen tot betaling van de door de genoemde wet van 3 juli 
1967 bepaalde vergoedingen, doch kon het hoogstens vaststellen dat de betreffende kosten 
het gevolg zijn van een arbeidsongeval, waarvan de betaling moet geschieden door de Ad-
ministratieve Gezondheidsdienst, die behoort tot de Federale Overheidsdienst Volksge-
zondheid, zoals onder meer blijkt uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 augustus 
1939 tot regeling van de inrichting der geneeskundige onderzoekingen door den admini-
stratieve gezondheidsdienst, in plaats van de provinciale pensioen-commissies en uit arti-
kel 3 van de wet van 17 februari 1849 tot wijziging van de wet op de burgerlijke en kerke-
lijke pensioenen en waarvan de naam werd vervangen en de taken werden overgenomen 
door de Sociaal-medische Rijksdienst (zie in het bijzonder de artikelen 1 en 13 van het 
koninklijk besluit van 25 juli 1969 (B. St. 13 december 1969, 12076) en die behoort tot 
het Bestuur van de Medische Expertise in het toenmalige Ministerie van Sociale Zaken, 
Volksgezondheid en Leefmilieu (koninklijk besluit van 12 december 1994 tot oprichting, 
organisatie en vastlegging van de personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Za-
ken, Volksgezondheid en Leefmilieu, in het bijzonder artikel 2, enig lid, 7°), thans de Fe-
derale  Overheidsdienst  Volksgezondheid,  Veiligheid  Voedselketen  en  Leefmilieu  (ko-
ninklijk besluit van 23 mei 2001 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu, B. St. 29 mei 2001, 17.827, in 
het bijzonder artikel 2, §1, enig lid, 3°).

Het arbeidshof schendt bijgevolg artikelen 3ter, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor onge-
vallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 4, 
enig lid, 2° en 3°, en 25 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de 
schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidson-
gevallen en voor ongevallen op de wet naar en van het werk.
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IV. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
1. Luidens artikel 3ter, 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, 
heeft het slachtoffer recht op de herstellings- en vervangingskosten van de pro-
these waaraan het ongeval schade heeft veroorzaakt.

De schade aan de prothese komt voor vergoeding in aanmerking wanneer de 
schade zich voordoet tijdens de uitvoering van het werk, zonder dat vereist is dat 
het slachtoffer op dat ogenblik van de prothese gebruik maakte.

2. Het middel dat ervan uitgaat dat een prothese enkel voor vergoeding in aan-
merking komt wanneer die op het ogenblik van de beschadiging gebruikt werd 
door het slachtoffer, berust op een verkeerde rechtsopvatting.

Het middel faalt naar recht. 
Tweede middel
3. Mede gelet op het antwoord op het eerste middel, berust het middel dat er 

van uitgaat dat de prothese niet voor vergoeding in aanmerking komt, wanneer 
die prothese zich omwille van de uitvoering van het werk in een ander lokaal be-
vindt dan waar de arbeid wordt uitgevoerd, op een verkeerde rechtsopvatting.

Het middel faalt naar recht.
Derde middel
4. Het middel voert aan dat het arrest "de eiseres niet (kon) veroordelen tot be-

taling van de (bedoelde) vergoeding".
De appelrechters veroordelen de eiseres niet zondermeer tot betaling van de 

bedoelde vergoedingen, maar doen dit "onder voorbehoud van algehele of ge-
deeltelijke recuperatie ten laste van de Federale Schatkist".

Het middel dat berust op een onvolledige lezing van het arrest, mist feitelijke 
grondslag.

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

22 september 2008 – 3° kamer – Voorzitter: de h. Boes, afdelingsvoorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van mevr. Mortier, advocaat-generaal – Ad-
vocaten: mrs. Geinger en Simont.
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Nr. 495

2° KAMER - 23 september 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTELBELEID - BEVOEGDHEID VAN HET 
BESTUUR

2º MACHTEN — RECHTERLIJKE MACHT - STEDENBOUW - HERSTELVORDERING - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - BEOORDELING DOOR DE RECHTER - GRENZEN

4º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - WETTIGHEID VAN DE VORDERING TOT HERSTEL - 
BEOORDELING DOOR DE RECHTER - BEGRIP "KENNELIJKE ONREDELIJKHEID"

5º STRAF — ANDERE STRAFFEN - BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING VAN 
VERMOGENSVOORDELEN - VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE

1º Inzake stedenbouw heeft het bestuur de bevoegdheid om een herstelbeleid te voeren; 
het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal vorderen; indien het beslist  
een  herstelmaatregel  te  vorderen,  beschikt  het  over  de  keuze  tussen  drie  mogelijke 
herstelmaatregelen  binnen  de  grenzen  en  de  modaliteiten  die  nader  bij  artikel  149  
Stedenbouwdecreet 1999 zijn bepaald; deze wettelijk bepaalde keuzemogelijkheid houdt  
een appreciatie- en beleidsbevoegdheid in voor het bestuur die de rechter krachtens het  
beginsel  van  de  scheiding  der  machten,  zoals  vervat  in  de  artikelen  36,  37  en  40 
Grondwet, niet heeft1.

2º en 3° Inzake stedenbouw moet de rechter krachtens artikel 159 Grondwet nagaan of de  
beslissing van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te  
vorderen, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen; hij moet  
de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke ordening of op 
een  opvatting  van een goede  ruimtelijke  ordening  die  kennelijk  onredelijk  is,  zonder 
gevolg laten2. 

4º De rechter kan niet zelf inzake stedenbouw de redelijke herstelmaatregel bepalen, maar 
enkel  oordelen  of  het  bestuur  in  redelijkheid  is  kunnen komen tot  de beslissing een  
bepaalde wijze van herstel te vorderen; het begrip "kennelijke onredelijkheid" wijst op de 
wijze  waarop  de  rechter  de  bestuurlijke  beslissing  op  zijn  redelijkheid  beoordeelt,  
namelijk met de terughoudendheid die de discretionaire macht van het bestuur vereist3. 

5º De strafrechter vermag niet de bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen  
te bevelen, indien niet blijkt dat na de uitvoering van het bevolen bijzonder onderzoek,  
het openbaar ministerie de verbeurdverklaring van de vermogensvoordelen regelmatig  
heeft gevorderd4. (Art. 43bis Sw.; Art. 524bis Sv.)

(GEWESTELIJK STEDENBOUWKUNDIG INSPECTEUR T. D. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0280.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF

1 Cass., 15 juni 2004, A.R. P.04.0237.N, A.C. 2004, nr. 323, met concl. O.M. 
2 Ibid.
3 Ibid.
4 Zie Cass., 17 juni 2003, A.R. P.03.0611.N, A.C. 2003, nr. 357.
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Het cassatieberoep I is gericht tegen de arresten van het Hof van Beroep te 
Brussel, correctionele kamer, van 23 maart 2004 en 8 januari 2008.

De cassatieberoepen II zijn gericht tegen het arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel, correctionele kamer, van 8 januari 2008. 

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

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel van de eiser I
1. Het middel dat gericht is tegen het arrest van 23 maart 2004, voert schen-

ding aan van de artikelen 10, 11 en 159 Grondwet, artikel 149, §l en §3, Steden-
bouwdecreet 1999 en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de schei-
ding  der  machten,  zoals  onder  meer  bevestigd  in  de  artikelen  36,  37  en  40 
Grondwet: ongeacht de vaststelling dat de wederrechtelijke constructies dateer-
den van voor 1 mei 2000, vermochten de appelrechters niet op grond van voor-
melde bepalingen van het Stedenbouwdecreet 1999, voor het complex De Water-
hoek  (restaurant,  feestzalen,  wegen,  parkings,  ingangspoort,  vijver)  de  meer-
waardebepaling te bevelen als zijnde een meer aangepaste herstelmaatregel dan 
de vordering van de toenmalige gemachtigde ambtenaar tot afbraak.

2. Sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 14/2005 van 19 januari 2005 
bepaalt artikel 149, §1, eerste lid, Stedenbouwdecreet 1999: "Naast de straf kan 
de rechtbank bevelen de plaats in de oorspronkelijke toestand te herstellen of het 
strijdige gebruik te staken, en/of bouw- of aanpassingswerken uit te voeren en/of 
een geldsom te betalen gelijk aan de meerwaarde die het goed door het misdrijf 
heeft verkregen. Dit gebeurt op de vordering van de stedenbouwkundig inspec-
teur of van het college van burgemeester en schepenen op wier grondgebied de 
werken, handelingen of wijzigingen, bedoeld in artikel 146, werden uitgevoerd. 
Indien deze inbreuken dateren van [...] is voorafgaand een eensluidend advies 
van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid vereist."

Sinds voormeld arrest bepaalt artikel 149, §1, derde lid, Stedenbouwdecreet 
1999: "Voor de misdrijven waarvan de eigenaar kan aantonen dat ze werden ge-
pleegd [...], kan in principe steeds het middel van de meerwaarde worden aange-
wend, tenzij in één van de volgende gevallen:

1 ° bij het niet-naleven van een bevel tot staking;
2° indien het misdrijf onaanvaardbare stedenbouwkundige hinder veroorzaakt 

voor de omwonenden;
3° indien het misdrijf een zwaarwichtige en onherstelbare inbreuk vormt op de 

essentiële stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming krachtens het 
ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg."

3. De vernietiging van de woorden "voor 1 mei 2000" door het Grondwettelijk 
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Hof sluit elke bijzondere regeling voor de misdrijven die voor deze datum wer-
den gepleegd, uit. De regeling geldt bijgevolg voor alle misdrijven.

4. Uit de woorden "kan in principe" in de aanhef van artikel 149, §1, derde lid, 
Stedenbouwdecreet 1999 blijkt dat ook een andere herstelmaatregel dan de meer-
waarde kan worden gevraagd.

5. Voormelde bepalingen geven aan het bestuur de bevoegdheid om een her-
stelbeleid te voeren: het bestuur beslist of het al dan niet een herstelmaatregel zal 
vorderen; indien het beslist een herstelmaatregel te vorderen, beschikt het over 
de keuze tussen drie mogelijke herstelmaatregelen binnen de grenzen en de mo-
daliteiten die nader bij artikel 149 Stedenbouwdecreet 1999 zijn bepaald.

Deze wettelijk bepaalde keuzemogelijkheid houdt een appreciatie- en beleids-
bevoegdheid in voor het bestuur die de rechter krachtens het beginsel van de 
scheiding der machten, zoals vervat in de artikelen 36, 37 en 40 Grondwet, niet 
heeft.

Enkel moet de rechter krachtens artikel 159 Grondwet nagaan of de beslissing 
van de stedenbouwkundig inspecteur om een bepaalde herstelmaatregel te vorde-
ren, uitsluitend met het oog op de goede ruimtelijke ordening is genomen. Hij 
moet de vordering die steunt op motieven die vreemd zijn aan de ruimtelijke or-
dening of op een opvatting van een goede ruimtelijke ordening die kennelijk on-
redelijk is, zonder gevolg laten.

6. Wanneer de wettigheid van de vordering tot herstel van de plaats in de oor-
spronkelijke toestand wordt aangevochten, gaat de rechter bovendien in het bij-
zonder na of deze vordering niet kennelijk onredelijk is. Hij kan niet zelf de re-
delijke herstelmaatregel bepalen, maar enkel oordelen of het bestuur in redelijk-
heid is kunnen komen tot de beslissing een bepaalde wijze van herstel te vorde-
ren. Het begrip "kennelijke onredelijkheid" wijst op de wijze waarop de rechter 
de bestuurlijke beslissing op zijn redelijkheid beoordeelt, namelijk met de terug-
houdendheid die de discretionaire macht van het bestuur vereist.

7. De appelrechters die oordelen dat wegens de concrete omstandigheden van 
de zaak het opleggen van een meerwaarde voor het complex De Waterhoek een 
meer aangepaste herstelmaatregel is, zonder daarbij het gevorderde herstel in de 
oorspronkelijke toestand als kennelijk onredelijk aan te merken, verantwoorden 
hun beslissing niet naar recht.

Het middel is gegrond.
Omvang van de cassatie
8. De vernietiging van de bevolen maatregel tot betaling van de meerwaarde 

leidt tot de vernietiging van de navolgende beslissing van het bestreden arrest 
van 8 januari 2008 waarbij de omvang van deze meerwaarde wordt bepaald.

Eerste middel van de eisers II
9. Het middel dat in zijn beide onderdelen de begroting van de meerwaarde be-

twist, is wegens de vernietiging van de beslissing die de omvang van de meer-
waarde bepaalt, zonder voorwerp.

Tweede middel van de eisers II 
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Eerste onderdeel
10. Het onderdeel voert schending aan van artikel 43bis, eerste lid, Strafwet-

boek: de appelrechters bevelen de bijzondere verbeurdverklaring van de bedra-
gen 24.995,93 euro en 16.815,44 euro, zijnde respectievelijk de vermogensvoor-
delen die rechtstreeks uit de misdrijven zijn verkregen door de eerste en de twee-
de eiser, zonder dat dit door de procureur des Konings schriftelijk werd gevor-
derd.

11. Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt niet dat na de 
uitvoering van het bevolen bijzonder onderzoek, het openbaar ministerie de ver-
beurdverklaring van de vermogensvoordelen regelmatig heeft gevorderd. 

Het onderdeel is gegrond.
Tweede en derde onderdeel
12. Deze onderdelen kunnen niet tot ruimere cassatie leiden en behoeven geen 

antwoord.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt:
- het bestreden arrest van 23 maart 2004 in zoverre het beslist dat voor het 

complex "De Waterhoek" (restaurant, feestzalen, wegen, parkings, ingangspoort, 
vijver) een meerwaardesom dient opgelegd te worden;

- het bestreden arrest van 8 januari 2008 inzoverre het uitspraak doet over de 
betaling van een meerwaarde begroot op 2.169.496,90 euro;

- het bestreden arrest van 8 januari 2008 inzoverre het uitspraak doet over de 
bijzondere verbeurdverklaring. 

Beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge-
deeltelijk vernietigde arrest van 23 maart 2004 en van het vernietigde arrest van 
8 januari 2008. 

Laat de kosten ten laste van de Staat.
Zegt dat er geen grond is tot verwijzing voor wat betreft de verbeurdverkla-

ring.
Verwijst voor het overige de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te 

Antwerpen.

23 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. Geinger en Verbist.

Nr. 496

2° KAMER - 23 september 2008

1º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
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BETALING VAN EEN MEERWAARDE - INSTANDHOUDINGSMISDRIJF - STRAFBAAR 
KARAKTER - OPHEFFING - VERVAL VAN DE STRAFVORDERING - HERSTELVORDERING - GEVOLG

2º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - 
ADVIESORGAAN - GEVOLGEN

3º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HOGE RAAD VOOR HET HERSTELBELEID - AARD 
VAN HET ADVIES - GEVOLG

4º STEDENBOUW — RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG - 
RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN - BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN VAN DE 
GEWESTPLANNEN - GELDING

5º STEDENBOUW — HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. 
BETALING VAN EEN MEERWAARDE - HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT - 
BEVOEGDE OVERHEID - VORDERING - VORM

1º  De opheffing  van het  strafbare  karakter  van het  misdrijf  van  instandhouding  inzake  
stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde strafvordering tot  
gevolg; bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze wijziging niet mee dat  
de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin zij plaatsvond, niet langer de  
grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, noch dat de strafrechter voor wie de 
herstelvordering werd ingesteld op het ogenblik dat de instandhouding nog strafbaar was,  
zijn bevoegdheid verliest nog verder de herstelvordering te beoordelen1. (Artt. 146 en 149 
Decr. Vl. R. 18 mei 1999)

2º  De  Hoge  Raad  voor  het  Herstelbeleid  treedt  overeenkomstig  artikel  198bis  
Stedenbouwdecreet  1999 niet  op  als  een gerechtelijke instantie  waartoe  derden zich 
kunnen wenden of die hen kan binden, maar uitsluitend als adviesorgaan voor de rechter  
die verder zijn volledige beoordelingsbevoegdheid over de herstelvordering behoudt; de  
beginselen van een eerlijke procesvoering zijn door het debat voor de rechter volkomen  
gewaarborgd. 

3º Het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid met betrekking tot de  
verzoeken  bedoeld  in  artikel  198bis  Stedenbouwdecreet  1999  is  geen  eenzijdige  
beslissing waardoor de rechtspositie van derden wordt gewijzigd; het betreft enkel een  
advies dat de rechter na verder debat beoordeelt, en dat bijgevolg geen voorafgaand  
horen van deze derden vereist. 

4º De enkele bekrachtiging van de bindende bepalingen van het ruimtelijk structuurplan  
Vlaanderen heft de bestemmingsvoorschriften van de bestaande gewestplannen niet op;  
behoudens toepassing van de regeling bepaald in de artikelen 172 en 190, tweede lid,  
Stedenbouwdecreet 1999, blijven deze bestemmingsvoorschriften van kracht zolang zij  
niet  door  een  ruimtelijk  uitvoeringsplan  worden  gewijzigd  en  blijven  ze  aldus  de  
rechtsgrond voor het herstel. 

5º  De  ingevolge  artikel  65  Wet  Ruimtelijke  Ordening  en  Stedenbouw 1962  ingestelde  
vordering  tot  herstel  van  de  plaats  in  de  vorige  staat,  is  aan  geen  vormvereiste  
gebonden: het volstaat dat de wil van de bevoegde overheid blijkt uit de gegevens van de  
zaak2.

(G.)

1 Cass., 13 dec. 2005, A.R. P.05.0693.N, A.C. 2005, nr. 666, met concl. O.M.
2 Cass., 29 okt. 1996, A.R. P.96.0336.N, A.C. 1996, nr. 406. 
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ARREST

(A.R. P.08.0468.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 27 februari 2008. 
De eiser voert in een memorie die aan dit arrest is gehecht, vijf middelen aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Eerste onderdeel
1.  Het  onderdeel  voert  schending  aan  van  artikel  149  Stedenbouwdecreet 

1999: de strafrechter kan alleen het herstel bevelen wanneer hij ook een straf op-
legt. Bij afwezigheid van straf konden de appelrechters geen herstel bevelen. 

2. De opheffing van het strafbare karakter van het misdrijf van instandhouding 
inzake stedenbouw heeft alleen het verval van de op dat misdrijf gesteunde straf-
vordering tot gevolg. Bij ontstentenis van andersluidende bepaling brengt deze 
wijziging niet mee dat de instandhouding, die strafbaar was in de periode waarin 
zij plaatsvond, niet langer de grondslag kan uitmaken van een herstelvordering, 
noch dat de strafrechter voor wie de herstelvordering werd ingesteld op het ogen-
blik dat de instandhouding nog strafbaar was, zijn bevoegdheid verliest nog ver-
der de herstelvordering te beoordelen. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
3. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de appelrech-

ters beantwoorden niet eisers verweer dat bij afwezigheid van bestraffing ook 
geen herstel mocht worden bevolen. 

4. De appelrechters vermelden de redenen waarom zij oordelen dat ondanks 
het verval van de strafvordering, nog het herstel kan worden bevolen. De om-
standigheid dat zij daarover een andere mening hebben dan hetgeen de eiser in 
conclusie aanvoert, vormt geen motiveringsgebrek. 

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede middel
Eerste onderdeel
5. Het onderdeel voert schending aan van de beginselen van eerlijke proces-

voering in strafzaken inzonderheid de regels met betrekking tot de openbaarheid 
en het debat op tegenspraak: door het uitbrengen van zijn advies over de herstel-
vordering komt de Hoge Raad voor het Herstelbeleid tussen in de uitoefening 
van de rechterlijke functie zonder dat daarbij evenwel aan de voorwaarden van 
een eerlijk proces wordt voldaan. 

6. Anders dan waarvan het onderdeel uitgaat, treedt de Hoge Raad voor het 
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Herstelbeleid overeenkomstig artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 niet op als 
een gerechtelijke instantie waartoe derden zich kunnen wenden of die hen kan 
binden, maar uitsluitend als adviesorgaan voor de rechter die verder zijn volledi-
ge  beoordelingsbevoegdheid over  de herstelvordering behoudt.  De beginselen 
van een eerlijke procesvoering zijn door het debat voor de rechter volkomen ge-
waarborgd. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Tweede onderdeel
7. Het onderdeel voert schending aan van de beginselen van behoorlijk be-

stuur, inzonderheid van de hoorplicht: bij de adviesverlening krijgt de eiser niet 
de kans om voor de Hoge Raad voor het Herstelbeleid zijn standpunt naar voren 
te brengen. 

8. Het eensluidend advies van de Hoge Raad voor het Herstelbeleid met be-
trekking tot de verzoeken bedoeld in artikel 198bis Stedenbouwdecreet 1999 is 
geen eenzijdige beslissing waardoor de rechtspositie van derden wordt gewij-
zigd. Het betreft enkel een advies dat de rechter na verder debat beoordeelt, en 
dat bijgevolg geen voorafgaand horen van deze derden vereist. 

Het onderdeel faalt naar recht. 
Derde middel
9. Het middel voert schending aan van het decreet van 16 december 1997 en 

het decreet van 19 maart 2004 tot bekrachtiging van de bindende bepalingen van 
het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, de artikelen 20 en 31 Stedenbouwde-
creet 1999 in samenhang met het beginsel van behoorlijk bestuur: bij de beoor-
deling van de rechtmatigheid van de herstelvordering houden de appelrechters 
ten onrechte geen rekening met de dwingende bepalingen van het  ruimtelijke 
structuurplan Vlaanderen waardoor de eigenaar of de houder van een zakelijk 
recht op een goed gelegen in het agrarisch gebied van een gewestplan een sub-
jectief recht heeft op een herbeoordeling van de stedenbouwkundige bestemming 
van dit goed; minstens houden zij geen rekening met het onredelijk lang wachten 
van de Vlaamse regering om aan deze dwingende bepalingen gevolg te geven. 

10. Het middel voert onder meer aan "dat wanneer in uitvoering van het RSV 
[Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen] een ruimtelijk structuurplan wordt opge-
steld,  [eisers]  eigendom met  aan  zekerheid  grenzende  waarschijnlijkheid  niet 
langer in het agrarisch gebied zal behouden blijven en hij dus wel een regularisa-
tievergunning kan krijgen". Dit vereist een onderzoek van feiten waarvoor het 
Hof niet bevoegd is.

Het middel is in zoverre niet ontvankelijk. 
11. De enkele bekrachtiging van de bindende bepalingen van het ruimtelijk 

structuurplan  Vlaanderen heft  de  bestemmingsvoorschriften  van  de  bestaande 
gewestplannen niet op. Behoudens toepassing van de regeling bepaald in de arti-
kelen 172 en 190, tweede lid,  Stedenbouwdecreet 1999, blijven deze bestem-
mingsvoorschriften van kracht zolang zij niet door een ruimtelijk uitvoeringsplan 
worden gewijzigd. Ze blijven aldus de rechtsgrond voor het herstel. De omstan-
digheid dat de overheid zou nalaten haar decretale verplichtingen uit te voeren 
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binnen een redelijke termijn houdt niet in dat daardoor alle bestaande gewest-
planbestemmingen "agrarisch gebied" achterhaald zijn, en iedere daarop gestoel-
de herstelvordering onredelijk wordt.

In zoverre faalt het middel naar recht. 
Vierde middel
12. Het middel voert schending aan van artikel 4 Stedenbouwdecreet 1999, de 

artikelen 14 en 21, vierde lid, Stedenbouwdecreet 1996, de motiveringsplicht als 
beginsel van behoorlijk bestuur, de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 
houdende  de  uitdrukkelijke  motivering  van  bestuurshandelingen,  artikel  159 
Grondwet en artikel 3 Wet Raad van State: alhoewel het bestreden arrest zijn 
oordeel steunt op de ministeriële besluiten die het perceel van de eiser uit het bij-
zonder plan van aanleg "zonevreemde bedrijven" uitsluiten, oordeelt het ten on-
rechte dat het de onwettigheid van deze besluiten, zoals door de eiser aangevoerd 
voor de Raad van State, niet moet onderzoeken. 

13. Anders dan waarvan het middel uitgaat, steunen de appelrechters hun oor-
deel over de wettigheid van de herstelvordering niet op de ministeriële besluiten 
die eisers perceel uitsluiten uit het bijzonder plan van aanleg "zonevreemde be-
drijven". 

Zij stoelen hun oordeel op de vaststelling dat de eiser niet over een vergunning 
beschikt, en dat het ontbreken daarvan door een eventuele vernietiging van deze 
ministeriële besluiten, niet ongedaan wordt gemaakt. 

Het middel berust op een onjuiste lezing van het arrest en mist feitelijke grond-
slag. 

Vijfde middel
Eerste onderdeel
14. Het onderdeel voert schending aan van artikel 65 Stedenbouwwet 1962 en 

voor zoveel als nodig artikel 68 Stedenbouwdecreet 1996: ten onrechte oordelen 
de appelrechters dat het voor de stedenbouwkundige inspecteur of het college 
van burgemeester en schepenen volstaat om de herstelvordering aanhangig te 
maken bij gewone brief gericht tot het openbaar ministerie, dit terwijl deze her-
stelvordering, zoals elke vordering, op de bij wet bepaalde wijze voor de recht-
bank moet worden ingeleid. 

15. De appelrechters stellen vast dat bij het instellen van de herstelvordering 
nog het oude artikel 65 Stedenbouwwet 1962 van toepassing was. Dit artikel be-
paalt  niet  op welke wijze de herstelvordering bij de strafrechtelijke instanties 
aanhangig dient gemaakt te worden. Het optreden van het bevoegde bestuur is 
niet aan vormvereisten onderworpen, voor zover dit bestuur duidelijk zijn wil en 
de redenen ervan te kennen heeft gegeven en daarover tegenspraak kan worden 
gevoerd. 

Zij verantwoorden aldus hun beslissing naar recht.
Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel
16. Het onderdeel voert schending aan van artikel 149 Grondwet: de appel-
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rechters wijzen zonder opgave van redenen de door de eiser geformuleerde pre-
judiciële vraag af als "kennelijk niet strijdig". 

17. De appelrechters stellen vast dat bij het instellen van de herstelvordering 
nog het oude artikel 65 Stedenbouwwet 1962 van toepassing was dat niet bepaal-
de op welke wijze de herstelvordering aanhangig diende gemaakt te worden bij 
de strafrechtelijke instanties. Bij ontstentenis van enig vormvoorschrift was het 
voldoende dat op basis van de stukken van de rechtspleging het bestuur duidelijk 
zijn wil te kennen had gegeven om een herstelvordering in te stellen zodat het in-
leiden per gewone brief volstond om de herstelvordering in te stellen. 

18. Aldus vermelden zij de redenen waarom naar hun oordeel het gelijkheids-
beginsel kennelijk niet wordt miskend en geen prejudiciële vraag wordt gesteld. 

Het middel mist feitelijke grondslag.
Ambtshalve onderzoek
19. 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.

23 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaten: mrs. J. Ghysels, Brussel en S. Wyckaert, Brussel.

Nr. 497

2° KAMER - 23 september 2008

1º MISDRIJF — TOEREKENBAARHEID — RECHTSPERSONEN - GELIJKTIJDIGE 
STRAFBAARSTELLING VAN RECHTSPERSOON EN NATUURLIJKE PERSOON - VOORWAARDE - 
VASTSTELLING VAN FOUT

2º MISDRIJF — ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL 
BESTANDDEEL. EENHEID VAN OPZET - RECHTSPERSOON - STRAFRECHTELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID - FOUT - MOREEL BESTANDDEEL

1º De gelijktijdige strafbaarstelling van de rechtspersoon en van de natuurlijke persoon 
overeenkomstig  artikel  5,  tweede  lid,  Strafwetboek,  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 een fout bij de beide 
personen aanwezig moet zijn1. 

2º De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van een rechtspersoon zal vaststaan indien de 
verwezenlijking van het misdrijf hetzij volgt uit een wetens en willens genomen beslissing  

1 Cass., 12 juni 2007, A.R. P.07.0246.N, A.C. 2007, nr. 319.
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binnen  de  rechtspersoon,  hetzij  het  gevolg  is  van  een  binnen  deze  rechtspersoon 
gepleegde  nalatigheid;  voor  het  vaststellen  van  dit  morele  element  kan  de  rechter  
steunen  op  de  gedragingen  van  de  bestuursorganen  van  de  rechtspersoon  of  haar 
gezagdragers, die onder meer een natuurlijke persoon kunnen zijn. (Art. 5 Sw.)

(K. e.a.)

ARREST

(A.R. P.08.0587.N)

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

werpen, correctionele kamer, van 13 maart 2008.
De eiser voert geen middel aan.
De eiseres voert in een memorie die aan dit arrest wordt gehecht, een middel 

aan.
Raadsheer Etienne Goethals heeft verslag uitgebracht.
Eerste advocaat-generaal Marc De Swaef heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Middel
1. Het middel voert schending aan van artikel 5, tweede lid, Strafwetboek als-

ook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het persoonlijk karakter 
van de strafrechtelijke aansprakelijkheid: de appelrechters veroordelen de eiseres 
tot straf, enkel na vaststelling dat de natuurlijke persoon wetens en willens een 
fout heeft begaan, zonder evenwel een persoonlijke fout van de eiseres vast te 
stellen.

2.  Artikel  5,  tweede lid,  Strafwetboek, bepaalt:  "Wanneer de rechtspersoon 
verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een geïdenti-
ficeerde natuurlijke persoon, kan enkel degene die de zwaarste fout heeft begaan 
worden veroordeeld. Indien de geïdentificeerde natuurlijke persoon de fout we-
tens en willens heeft gepleegd kan hij samen met de verantwoordelijke rechtsper-
soon worden veroordeeld".

3. 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  wie  de 
zwaarste fout heeft gepleegd.

4. De gelijktijdige strafbaarstelling van de rechtspersoon en van de natuurlijke 
persoon overeenkomstig die bepaling, is slechts mogelijk wanneer de rechtsper-
soon verantwoordelijk gesteld wordt uitsluitend wegens het optreden van een ge-
ïdentificeerde 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 een fout bij 
de beide personen aanwezig moet zijn.
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5. Hieruit volgt dat het niet volstaat dat de rechter vaststelt dat de natuurlijke 
persoon een fout wetens en willens heeft gepleegd. Hij moet ook bij de rechts-
persoon  de  fout  vaststellen.  De  strafrechtelijke  verantwoordelijkheid  zal  pas 
vaststaan indien de verwezenlijking van het misdrijf hetzij volgt uit een wetens 
en willens genomen beslissing binnen de rechtspersoon, hetzij het gevolg is van 
een binnen deze rechtspersoon gepleegde nalatigheid.

6. Voor het vaststellen van dit morele element kan de rechter steunen op de ge-
dragingen van de bestuursorganen van de rechtspersoon of haar gezagdragers, 
die onder meer een natuurlijke persoon kunnen zijn.

7. De appelrechters stellen vast dat de eiseres als rechtspersoon strafrechtelijk 
verantwoordelijk is, niet alleen omdat de misdrijven een intrinsiek verband heb-
ben met de verwezenlijking van haar doel en de waarneming van haar belangen, 
maar ook omdat de beklaagde K, als geïdentificeerd natuurlijk persoon die de 
feiten wetens en willens pleegde, de feitelijke leiding had bij de problematiek 
rond de milieuvergunning en de eiseres dan ook heeft gehandeld door toedoen 
van het persoonlijk handelen van deze beklaagde, die in de mogelijkheid was 
niet enkel om het misdrijf te plegen maar ook om aan de onwettige toestand te 
remediëren hetgeen hij niet deed.

8. Met deze motieven oordelen de appelrechters dat de eiseres zelf een fout 
heeft begaan en verantwoorden zij hun beslissing dat ook zij strafrechtelijk ver-
antwoordelijk is, naar recht.

Het middel kan niet worden aangenomen.
Ambtshalve onderzoek van 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 eisers in de kosten van hun cassatieberoep.

23 september 2008 – 2° kamer –  Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter –  Ver-
slaggever: de h. Goethals – Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, eerste advocaat-
generaal – Advocaat: mr. Verbist.

Nr. 498

2° KAMER - 24 september 2008

1º CASSATIEBEROEP — STRAFZAKEN — VORMEN — VORM EN TERMIJN 
VAN BETEKENING EN-OF NEERLEGGING - BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP 
IN HET BUITENLAND

2º BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN — IN HET BUITENLAND - 
BETEKENING VAN HET CASSATIEBEROEP - VORMEN
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1º  en  2°  Wanneer  de  verweerder  zijn  woonplaats  in  het  buitenland  heeft,  wordt  de  
betekening van het cassatieberoep door de gerechtsdeurwaarder, geacht te zijn verricht  
door de afgifte van de akte aan de postdienst tegen ontvangstbewijs; de volledige afgifte  
van  de  akte  met  de  verklaring  van  cassatieberoep  moet  authentiek,  bij  
deurwaardersexploot, worden vastgesteld. (Art. 40, eerste lid Ger.W.)

(ARBEIDSAUDITEUR TE LUIK T. P. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0169.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Luik van 21 december 2007.
De eiser voert in een memorie, "verzoekschrift" genaamd, dat aan dit arrest is 

gehecht, een middel aan.
Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Uit de stukken van de rechtspleging blijkt dat de verweerders hun woonplaats 

in Slowakije hebben.
In dat geval dient de betekening van het cassatieberoep te gebeuren op de wij-

ze die bij artikel 40, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is bepaald. De bete-
kening wordt geacht te zijn verricht door de afgifte van de akte aan de postdienst 
tegen ontvangstbewijs.

De volledige afgifte van de akte met de verklaring van cassatieberoep moet au-
thentiek, bij deurwaardersexploot, worden vastgesteld.

Het dossier van de rechtspleging bevat twee ontvangstbewijzen van de post 
van een zending die op 4 januari 2008 is verstuurd en op 9 januari 2008 ter be-
stemming is toegekomen. Het bewijs van de regelmatigheid van de betekening 
wordt evenwel niet geleverd omdat de betekeningsexploten, samen met een af-
schrift van de betekende akte, niet werden neergelegd.

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk.

Er is geen grond om 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.

24 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
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generaal.

Nr. 499

2° KAMER - 24 september 2008

1º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BIJWONEN VAN ALLE ZITTINGEN - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING - WIJZIGING 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD

2º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BIJWONEN VAN ALLE ZITTINGEN - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING - WIJZIGING 
VAN HET GERECHTELIJK WETBOEK - TOEPASSING VAN DE WET IN DE TIJD

3º WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN — WERKING IN DE 
TIJD EN IN DE RUIMTE - WET VAN 26 APRIL 2007 TOT WIJZIGING VAN HET 
GERECHTELIJKE WETBOEK MET HET OOG OP HET BESTRIJDEN VAN DE GERECHTELIJKE 
ACHTERSTAND - TOEPASSING IN DE TIJD - STRAFZAKEN

4º RECHTBANKEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BIJWONEN VAN ALLE ZITTINGEN - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING - 
AANWEZIGHEID VAN DE RECHTERS DIE AAN DE BERAADSLAGING HEBBEN DEELGENOMEN - 
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RECHTSZITTING EN DE VERMELDINGEN 
VAN HET ARREST

5º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - BIJWONEN VAN ALLE ZITTINGEN - UITSPRAAK VAN DE BESLISSING - 
AANWEZIGHEID VAN DE RECHTERS DIE AAN DE BERAADSLAGING HEBBEN DEELGENOMEN - 
TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RECHTSZITTING EN DE VERMELDINGEN 
VAN HET ARREST

6º VONNISSEN EN ARRESTEN — STRAFZAKEN — ALGEMEEN - 
SAMENSTELLING VAN HET RECHTSCOLLEGE - BIJWONEN VAN ALLE ZITTINGEN - UITSPRAAK VAN DE 
BESLISSING - AANWEZIGHEID VAN DE RECHTERS DIE AAN DE BERAADSLAGING HEBBEN DEELGENOMEN 
- TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN HET PROCES-VERBAAL VAN DE RECHTSZITTING EN DE VERMELDINGEN 
VAN HET ARREST

1º,  2°  en 3°  Krachtens  artikel  31,  Wet  26 april  2007 tot  wijziging  van het  Gerechtelijk  
Wetboek  met  het  oog  op  het  bestrijden  van  de  gerechtelijke  achterstand,  zijn  de  
wijzigingen die in de artikelen 779 en 782 van dat wetboek zijn aangebracht, alsook de 
invoeging daarin van een artikel  782bis,  in  elke aanleg van toepassing op de zaken  
waarvoor op 1 september 2007 geen rechtsdag is vastgesteld; de betekening van de  
eerste dagvaarding in de zaak voor het strafgerecht in hoger beroep, geeft de datum aan  
waarop de zaak wordt vastgesteld. 

4º, 5° en 6° Wanneer wegens de tegenstrijdigheid tussen de vermeldingen van het proces-
verbaal van de rechtszitting en deze van het arrest, het Hof niet kan nagaan of alle leden  
van  het  rechtscollege  de  uitspraak  hebben  bijgewoond  van  het  arrest  waarover  zij  
hebben beraadslaagd, dient deze beslissing te worden vernietigd1.  (Art. 779, eerste lid 
Ger.W.)

(E. T. Z.)

1 Cass., 15 maart 2006, A.R. P.05.1425.F, A.C. 2006, nr. 152.
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ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0494.F)

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

sel, correctionele kamer, van 20 februari 2008.
Afdelingsvoorzitter Frédéric Close heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ambtshalve  middel:  schending  van  artikel  779  (oud)  van  het  Gerechtelijk 

Wetboek:
Krachtens artikel 31 van de Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Ge-

rechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achter-
stand, zijn de wijzigingen die in de artikelen 779 en 782 van dat wetboek zijn 
aangebracht, alsook de invoeging daarin van een artikel 782bis, in elke aanleg 
van toepassing op de zaken waarvoor op 1 september 2007 geen rechtsdag is 
vastgesteld.

De betekening van de eerste dagvaarding om in de zaak voor het appelgerecht 
te verschijnen, geeft de datum aan waarop de zaak wordt vastgesteld.

Aangezien in de zaak reeds op 22 juni 2007 een rechtsdag voor het hof van be-
roep was vastgesteld, datum waarop de medebeklaagde van de eiser werd gedag-
vaard om te verschijnen op de rechtszitting van 5 november 2007, diende het be-
streden arrest te worden uitgesproken, behoudens vervanging door een beschik-
king van de voorzitter die met toepassing van het oude artikel 779, tweede lid, 
van het voormelde wetboek is gewezen, door de drie magistraten die, na alle zit-
tingen te hebben bijgewoond, aan de beraadslaging hadden deelgenomen.

Volgens het proces-verbaal van de rechtszitting van 20 februari 2008, werd het 
arrest door het hof van beroep uitgesproken, terwijl uit het arrest volgt dat het 
slechts door één raadsheer werd uitgesproken die als kamervoorzitter dienstdeed.

De tegenstrijdigheid tussen die beide authentieke akten belet  het  Hof na te 
gaan of de twee overige leden van het rechtscollege de uitspraak van het arrest 
waarover zij hebben beraadslaagd, hebben bijgewoond. 

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet over de strafvorde-

ring en de burgerlijke rechtsvordering die tegen de eiser zijn ingesteld.
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 Luik.

24 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
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neraal.

Nr. 500

2° KAMER - 24 september 2008

1º REGELING VAN RECHTSGEBIED — STRAFZAKEN — TUSSEN 
ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT — VERZACHTENDE 
OMSTANDIGHEDEN - CORRECTIONALISERING - VERWIJZINGSBESCHIKKING - OVERNAME VAN 
DE REDENEN VAN DE VORDERING - VERZUIM OM IN DE BESCHIKKING DE WETTELIJKE BEPALINGEN TE 
VERMELDEN BETREFFENDE DE CORRECTIONALISERING - GEVOLG

2º ONDERZOEKSGERECHTEN - RAADKAMER - VERWIJZINGSBESCHIKKING - 
CORRECTIONALISERING - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN - OVERNAME VAN DE REDENEN VAN DE 
VORDERING - VERZUIM OM IN DE BESCHIKKING DE WETTELIJKE BEPALINGEN TE VERMELDEN 
BETREFFENDE DE CORRECTIONALISERING - GEVOLG

1º en 2° Het vonnisgerecht kan niet oordelen dat de correctionalisering van een misdaad 
niet  regelmatig  is  gebeurd,  alleen  omdat  de  raadkamer  heeft  verzuimd  in  de  
verwijzingsbeschikking het artikel 2 Wet Verzachtende Omstandigheden aan te wijzen1.

(Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel inzake J.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0634.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
In een verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht, verzoekt de eiser om rege-

ling  van  rechtsgebied  ingevolge  een  beschikking  van  de  raadkamer  van  de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 23 januari 2007 en een arrest van 
het Hof van Beroep te Brussel, correctionele kamer, van 27 februari 2008.

Raadsheer Pierre Cornelis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
De voormelde beschikking heeft de eiser, met overname van de redenen van 

de vordering van de procureur des Konings, naar de Correctionele Rechtbank te 
Brussel verwezen wegens diefstal met geweld, door meerdere personen gepleegd 
(telastlegging A) en wegens gewone diefstal (telastlegging B).

Bij vonnis van 2 november 2007 heeft de Correctionele Rechtbank te Brussel, 
op grond van de overweging dat de voormelde beschikking de verzachtende om-
standigheden niet vermeldde en de correctionalisering van de misdaad uit telast-
legging A niet regelmatig gebeurde, zich onbevoegd verklaard om van deze te-
lastlegging kennis te nemen alsook, gelet op de samenhang, van telastlegging B.

Bij arrest van 27 februari 2008 heeft het Hof van Beroep te Brussel het hoger 

1 Zie Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.0256.N, A.C. 2000, nr. 296. 
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beroep van de procureur des Konings tegen dat vonnis ongegrond verklaard en 
beslist dat de eerste rechter zich terecht niet bevoegd had verklaard, omdat, ook 
al "moet de beschikking van de raadkamer niet expliciet melding maken van ver-
zachtende omstandigheden wanneer zij de redenen overneemt van een vordering 
waarin de aanneming van verzachtende omstandigheden vereist is, het op zijn 
minst geboden is dat de beschikking tot verwijzing de wettelijke bepalingen ter 
zake aanwijst, namelijk artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867, wat te dezen 
niet het geval is".

Tegen de beschikking van verwijzing staat thans geen enkel rechtsmiddel open 
en het arrest van het hof van beroep heeft kracht van gewijsde.

De tegenstrijdigheid van die beslissingen doet een geschil over rechtsmacht 
ontstaan dat de rechtsgang belemmert, zodat er grond is tot regeling van rechts-
gebied.

De opgave, in een beslissing in strafzaken, van de wettelijke bepalingen die al-
leen betrekking hebben op de door de rechter toegepaste regels inzake rechtsple-
ging of rechtsmacht, is niet op straffe van nietigheid voorgeschreven. Het hof 
van beroep kon bijgevolg niet oordelen dat de correctionalisering van de misdaad 
die in telastlegging A wordt bedoeld, niet regelmatig gebeurde en dat het dus niet 
bevoegd was om van de feiten van de zaak kennis te nemen.

Dictum
Het Hof,
Regelt het rechtsgebied,
Vernietigt het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 27 februari 2008.
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, anders samengesteld.

24 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Cornelis – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-
generaal.

Nr. 501

2° KAMER - 24 september 2008

1º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - BORGSOM - TOEWIJZING AAN DE STAAT - NIET-VERSCHIJNING TER 
TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF - BEGRIP

2º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - 
TOEWIJZING AAN DE STAAT - NIET-VERSCHIJNING TER TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF - 
BEGRIP

3º VOORLOPIGE HECHTENIS — INVRIJHEIDSTELLING ONDER 
VOORWAARDEN - BORGSOM - TERUGGAVE - NIET-VERSCHIJNING TER TENUITVOERLEGGING 
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VAN DE STRAF - VOORLOPIG IN VRIJHEID GESTELDE VEROORDEELDE

4º BORGTOCHT - VOORLOPIGE HECHTENIS - INVRIJHEIDSTELLING ONDER BORGSOM - 
TERUGGAVE - NIET-VERSCHIJNING TER TENUITVOERLEGGING VAN DE STRAF - VOORLOPIG IN 
VRIJHEID GESTELDE VEROORDEELDE

1º en 2° Wanneer de veroordeelde zonder wettige reden van verschoning niet verschenen  
is ter  tenuitvoerlegging van de straf  van vrijheidsberoving, wordt  de borgsom aan de 
Staat  toegewezen;  er  is  sprake  van  niet-verschijning  van  de  veroordeelde  ter  
tenuitvoerlegging van het vonnis, wanneer hij geen gevolg geeft aan het opsluitingsbriefje  
dat hem daartoe is verstrekt of wanneer hij zich onrechtmatig aan de tenuitvoerlegging  
van de straf onttrekt volgens één van de modaliteiten die hij met toepassing van de Wet  
van  17  mei  2006  betreffende  de  externe  rechtspositie  van  de  veroordeelden,  heeft  
genoten1. (Art. 35, §4, vijfde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

3º en 4° Wanneer de veroordeelde gevolg gegeven heeft aan het opsluitingsbriefje en zich  
niet aan de tenuitvoerlegging van de straf buiten de gevangenis heeft onttrokken, moet  
de borgsom worden teruggegeven, ook als de straf,  alleen reeds door het feit dat de  
administratie de veroordeelde voorlopig in vrijheid heeft gesteld, uitvoerbaar blijft2.  (Art. 
35, §4, vijfde lid Wet Voorlopige Hechtenis 1990)

(K.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0639.F)

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

diezelfde taal is gewezen op 20 maart 2008 door de correctionele kamer van het 
Hof van Beroep te Luik.

Bij beschikking van 22 april 2008 heeft de eerste voorzitter van het Hof beslist 
dat de rechtspleging, vanaf de terechtzitting, in het Frans zou worden gevoerd.

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

Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de terechtzitting van 24 september 2008, heeft raadsheer Benoît Dejemep-

pe verslag uitgebracht en heeft de voormelde advocaat-generaal geconcludeerd.
II. FEITEN
Bij beschikking van 12 augustus 2003 heeft de raadkamer van de Rechtbank 

van Eerste Aanleg te Eupen de eiser in vrijheid gesteld tegen betaling van een 
borgsom van 30.000 euro. Dat bedrag werd in de Deposito- en Consignatiekas 
gestort.

Bij arrest van het Hof van Beroep te Luik van 28 april 2005 werd de eiser tot 
drie jaar gevangenisstraf veroordeeld, met vijf jaar uitstel voor twee derde van 
die straf.

De eiser heeft zich op 21 juni 2005, na een opsluitingsbriefje te hebben ont-
vangen, bij de gevangenis te Verviers aangemeld.

1 Zie concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 501.
2 Ibid.
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Op 25 juni 2005 werd hij op grond van een administratieve maatregel voorlo-
pig in vrijheid gesteld.

Op 7 juli 2005 heeft de eiser bij het Hof van Beroep te Luik een verzoekschrift 
ingediend met het oog op teruggave van de borgsom.

Het bestreden arrest verklaart de vordering niet gegrond om reden dat, aange-
zien de straf niet verjaard is, zij nog steeds ten uitvoer kan worden gelegd.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste middel
Het middel verwijt het bestreden arrest dat het de eiser nu het bedrag van de 

borgsom niet teruggeeft, ofschoon hij zich regelmatig voor de tenuitvoerlegging 
van zijn straf heeft aangeboden.

Krachtens artikel 35, §4, vijfde lid, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis, wordt de borgsom toegewezen aan de Staat, wanneer de 
veroordeelde zonder wettige reden van verschoning niet verschenen is ter tenuit-
voerlegging van de straf van vrijheidsberoving.

De gevangenisadministratie voert deze straf niet uit wanneer zij de veroordeel-
de voorlopig in vrijheid stelt.

De veroordeelde verzuimt te verschijnen voor de uitvoering van het vonnis, in 
de zin van de voormelde wettelijke bepaling, wanneer hij geen gevolg geeft aan 
het opsluitingsbriefje dat hem daartoe is verstrekt of wanneer hij zich onrechtma-
tig aan de tenuitvoerlegging van de straf onttrekt volgens één van de modalitei-
ten die hij met toepassing van de Wet van 17 mei 2006 betreffende de externe 
rechtspositie van de veroordeelden, heeft genoten.

Buiten deze gevallen moet de borgsom worden teruggegeven, ook als de straf, 
alleen reeds door het feit dat zij werd opgelegd, uitvoerbaar blijft.

Om de teruggave van de borgsom te weigeren, oordeelt het arrest dat de straf 
nog steeds ten uitvoer kan worden gelegd. Het stelt daarentegen niet vast dat de 
eiser heeft nagelaten om zich bij de gevangenis aan te melden en evenmin dat hij 
zich aan de tenuitvoerlegging van de straf buiten de gevangenis heeft onttrokken. 
De appelrechters verantwoorden hun beslissing aldus niet naar recht.

Het middel is in zoverre gegrond.
Aangezien  de  beslissing  op  het  eerste  middel  wordt  vernietigd,  is  er  geen 

grond om het tweede middel te beantwoorden.
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 het Hof van Beroep te Luik, anders samengesteld.
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24 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever:  de h. Dejemeppe –  Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie  van de h. Vander-
meersch, advocaat-generaal.

Nr. 502

2° KAMER - 24 september 2008

1º BEWIJS — STRAFZAKEN — ALLERLEI - GENETISCH ONDERZOEK - AFNAME VAN 
MENSELIJK CELMATERIAAL OP EEN PERSOON - AFNAME MET INSTEMMING VAN DE PERSOON - 
MISDRIJF WAARVOOR GENETISCH ONDERZOEK KAN WORDEN BEVOLEN

2º ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - GENETISCH ONDERZOEK - AFNAME VAN MENSELIJK 
CELMATERIAAL OP EEN PERSOON - AFNAME MET INSTEMMING VAN DE PERSOON - MISDRIJF 
WAARVOOR GENETISCH ONDERZOEK KAN WORDEN BEVOLEN

3º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - 
UITSPRAAK VAN DE BESLISSING

4º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - RECHTSPLEGING IN HOGER 
BEROEP - UITSPRAAK DOOR DE VOORZITTER IN AFWEZIGHEID VAN DE OVERIGE RECHTERS - 
EENPARIGHEID VAN DE RECHTERS DIE HEBBEN BERAADSLAAGD

5º HOGER BEROEP — STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN 
INBEGREPEN) — RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EENPARIGHEID - 
VASTSTELLING - RECHTER DIE ZICH IN DE ONMOGELIJKHEID BEVINDT OM TE TEKENEN

6º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - RECHTER DIE ZICH IN DE 
ONMOGELIJKHEID BEVINDT OM TE TEKENEN - EENPARIGHEID VAN DE RECHTERS DIE HEBBEN 
BERAADSLAAGD

7º RECHTERLIJKE ORGANISATIE — STRAFZAKEN - RECHTER DIE ZICH IN DE 
ONMOGELIJKHEID BEVINDT OM TE TEKENEN - VASTSTELLING

1º en 2° Artikel 90undecies, §1 Sv., dat bepaalt dat de onderzoeksrechter de afname van 
menselijk  celmateriaal  op  een  persoon  kan  bevelen  met  het  oog  op  een  genetisch  
onderzoek, indien op het strafbaar feit waarvoor hij geadieerd is een maximumstraf staat  
van vijf jaar gevangenis of een zwaardere straf, is niet toepasselijk op de afname die met  
de instemming is gebeurd van degene van wie wordt afgenomen; in dat geval kan de 
identificatie door DNA-onderzoek voor gelijk welk misdrijf worden bevolen. 

3º en 4° Eenparigheid, die ter verzwaring van de straf is voorgeschreven, houdt niet in dat  
het vonnis, in afwijking van artikel 782bis, eerste lid Ger.W., in openbare terechtzitting  
moet worden uitgesproken door alle rechters die het hebben gewezen. 

5º en 6° De ontbrekende handtekening van een rechter ontneemt aan de vaststelling van  
de eenparigheid haar wettelijke bewijswaarde niet, wanneer dat verzuim te wijten is aan 
de  onmogelijkheid  om  te  tekenen  die,  overeenkomstig  artikel  195bis  Sv.,  behoorlijk  
onderaan de beslissing wordt vermeld1.

7º De vermelding van artikel 195bis Sv. achteraan de vermelding volgens welke één van de  
rechters die het vonnis heeft gewezen, het niet heeft ondertekend, volstaat om vast te 

1 Zie Cass., 25 maart 2003, A.R. P.02.1387.N, A.C. 2003, nr. 201. 
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stellen dat die rechter zich in de in dat artikel bepaalde onmogelijkheid bevond om te 
tekenen. 

(G. T. MI CASA b.v.b.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0653.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Correcti-

onele Rechtbank te Nijvel van 2 april 2008.
De eiser voert in een verzoekschrift waarvan een eensluidend verklaard af-

schrift aan dit arrest is gehecht, tien middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de strafvorde-

ring:
(...)
Derde middel
Eenparigheid,  die  in  geval  van  verzwaring  van de  straf  is  voorgeschreven, 

houdt niet in dat het vonnis, in afwijking van artikel 782bis, eerste lid, van het 
Gerechtelijk Wetboek, in openbare rechtszitting moet worden uitgesproken door 
alle rechters die het hebben gewezen.

Het middel faalt naar recht.
Vierde middel
Een ontbrekende handtekening van een rechter ontneemt aan de vaststelling 

van de eenparigheid haar wettelijke bewijswaarde niet, wanneer dat verzuim te 
wijten is aan de onmogelijkheid om te tekenen die behoorlijk onderaan de beslis-
sing wordt vermeld, overeenkomstig artikel 195bis van het Wetboek van Straf-
vordering.

Het middel faalt naar recht.
(...)
Zesde middel
Het vonnis haalt artikel 195bis van het Wetboek van Strafvordering aan, ach-

teraan de vermelding volgens welke één van de rechters die het vonnis heeft ge-
wezen, het niet heeft ondertekend.

Deze vermeldingen volstaan om de vaststelling te bewijzen dat die rechter zich 
in de bij het voormelde artikel bepaalde onmogelijkheid bevond om te tekenen.

Het middel kan niet worden aangenomen.
(...)
Negende middel
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De eiser voert aan dat de vervolgingen niet regelmatig zijn omdat de eerste 
rechter, alvorens recht te spreken, een genetisch onderzoek heeft bevolen, of-
schoon de feiten niet strafbaar zijn met de straf die bij artikel 90undecies, §1, van 
het Wetboek van Strafvordering is bepaald.

Artikel 90undecies, §1, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de on-
derzoeksrechter de afname van menselijk celmateriaal op een persoon kan beve-
len met het oog op een genetisch onderzoek, indien op het strafbaar feit waar-
voor hij geadieerd is  een maximumstraf staat van vijf  jaar gevangenis of een 
zwaardere straf.

Deze voorwaarde regelt de afname die onder dwang wordt bevolen.
Aangezien de identificatie door DNA-onderzoek op de instemming berust van 

degene van wie wordt afgenomen, kan zij voor gelijk welk misdrijf worden be-
volen.

Het middel dat het artikel waarvan wordt aangevoerd dat het geschonden is, 
een draagwijdte toekent die het niet bezit, faalt naar recht.

Ambtshalve onderzoek van de beslissing over de strafvordering
De substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen zijn 

in acht genomen en de beslissing is overeenkomstig de wet gewezen.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de beslissing op de burgerlijke 

rechtsvordering:
Tweede middel
Tweede onderdeel
De eiser verwijt het vonnis dat het hem tot schadeloosstelling van de verweer-

ster veroordeelt, ofschoon de vernietiging van de strafrechtelijke bepalingen leidt 
tot de vernietiging van de burgerrechtelijke beschikkingen die het gevolg ervan 
zijn. Hij leidt daaruit een schending van artikel 149 van de Grondwet af.

Maar het vonnis beperkt zich niet ertoe de beroepen bepaling teniet te doen. 
Het vonnis dat aldus uitspraak doet ingevolge de devolutieve kracht van het ho-
ger beroep, verklaart de eiser alleen aansprakelijk voor het ongeval en veroor-
deelt hem tot een straf wegens de tegen hem bewezen verklaarde misdrijven.

Deze beslissing schraagt de burgerrechtelijke veroordeling.
Het middel mist feitelijke grondslag.
Tiende middel
De eiser voert aan dat de verweerster niet geïdentificeerd werd en zelfs onbe-

staande is.
Het middel dat niet voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, is niet 

ontvankelijk.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten. 
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24 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. C. Taquin, Bergen.

Nr. 503

2° KAMER - 24 september 2008

1º VERZEKERING — W.A.M.-VERZEKERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST - BEWIJS 
VAN HET BESTAAN VAN DE OVEREENKOMST - DERDE DIE DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
AANVOERT

2º BEWIJS — STRAFZAKEN — BEWIJSVOERING - VERZEKERINGSOVEREENKOMST 
INZAKE MOTORRIJTUIGEN - BEWIJS VAN HET BESTAAN VAN DE OVEREENKOMST - DERDE DIE DE 
VERZEKERINGSOVEREENKOMST AANVOERT

1º en 2° Artikel 10 Wet 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, volgens welk de  
verzekeringsovereenkomst  tussen  partijen  door  geschrift  wordt  bewezen,  is  niet  
toepasselijk op de derde die, wanneer hij een verzekeringsovereenkomst aanvoert die de 
schade  dekt  die  hij  heeft  geleden  en  de  hoofdelijke  veroordeling  vordert  van  de  
aansprakelijke en diens verzekeraar, tegen hen het bestaan van de overeenkomst met 
alle rechtsmiddelen mag bewijzen, met inbegrip van getuigen en vermoedens. 

(FORTIS INSURANCE BELGIUM n.v. T. W. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.0728.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
De cassatieberoepen zijn gericht tegen het vonnis in hoger beroep van de Cor-

rectionele Rechtbank te Namen van 15 april 2008.
De eiseres voert in een memorie waarvan een eensluidend verklaard afschrift 

aan dit arrest is gehecht, drie middelen aan.
Afdelingsvoorzitter Jean de Codt heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft geconcludeerd.
II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. Cassatieberoep van de eiseres
Eerste middel 
Het middel voert de schending aan van artikel 10 van de wet van 25 juni 1992 

op de landverzekeringsovereenkomst, in zoverre de appelrechters, om de waar-
borg bewezen te verklaren die de eiseres verschuldigd is, zich baseren op een 
verklaring van een politieman betreffende het bestaan van de overeenkomst, hoe-
wel het vonnis voor het overige toegeeft dat het verzekeringscertificaat niet werd 
voorgelegd.

Krachtens  de  wettelijke  bepaling  waarvan de  schending wordt  aangevoerd, 
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wordt de verzekeringsovereenkomst tussen partijen door geschrift bewezen, ver-
mits geen enkel bewijs door een getuige of door een vermoeden tegen en boven 
de inhoud van het geschrift is toegelaten, behalve wanneer een begin van bewijs 
door geschrift wordt geleverd.

Aangezien de partijen bij een verzekeringsovereenkomst de enigen zijn die 
zich een geschrift van de overeenkomst kunnen verschaffen, zijn zij onderwor-
pen aan de wettelijke voorwaarde van het schriftelijk bewijs, dat zij dienen te le-
veren wanneer zij het bestaan aanvoeren van een verzekeringsovereenkomst of 
van wijzigingen in de overeenkomst, zowel tegenover elkaar als tegenover der-
den.

Deze regel is niet toepasselijk op de derde zelf die, wanneer hij een verzeke-
ringsovereenkomst aanvoert die de schade dekt die hij heeft geleden, en de hoof-
delijke veroordeling vordert van de aansprakelijke en diens verzekeraar, tegen 
hen het bestaan van de overeenkomst met alle rechtsmiddelen mag bewijzen, met 
inbegrip van getuigen en vermoedens.

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

24 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter en Verslaggever: de h. de Codt, afdelings-
voorzitter – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-generaal – Ad-
vocaat: mr. V. Carlier, Namen.

Nr. 504

2° KAMER - 24 september 2008

1º STRAF — ANDERE STRAFFEN - WERKSTRAF - WEIGERING VAN TOEKENNING - 
MOTIVERING

2º REDENEN VAN VONNISSEN EN ARRESTEN — ALLERLEI - VERZOEK OM EEN 
WERKSTRAF OP TE LEGGEN - WEIGERING VAN TOEKENNING - MOTIVERING

1º  en  2°  Wanneer  de  beklaagde  om  een  werkstraf  verzoekt,  moet  de  weigering  om 
dergelijke straf op te leggen met redenen worden gemotiveerd die afzonderlijk staan van 
de redenen van de keuze van de straf en de strafmaat, als bepaald in artikel 195, tweede 
lid Sv.1 (Art. 37, §3, tweede lid Sw.)

(V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Vandermeersch (vertaling):
Het  cassatieberoep  is  gericht  tegen  een  arrest  van  het  Hof  van  Beroep  te  Brussel, 

correctionele kamer, van 4 juni 2008.

1 Zie concl. O.M.
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De eiser wordt vervolgd wegens diefstal met braak (telastlegging A), poging tot diefstal 
door middel van braak (telastlegging B) en mondelinge bedreiging onder een bevel of 
onder  een  voorwaarde  van  een  aanslag,  waarop  een  criminele  straf  is  gesteld 
(telastlegging C), met de omstandigheid dat deze misdrijven in staat van herhaling zouden 
zijn gepleegd.

Bij vonnis van 10 maart 2008 heeft de correctionele rechtbank de eiser wegens deze 
drie telastleggingen tot één enkele gevangenisstraf van zestien maanden veroordeeld.

De eiser en het openbaar ministerie hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.
Het bestreden arrest spreekt de eiser vrij voor de telastlegging C. Voor het overige, 

veroordeelt  het  de  eiser  eenparig  tot  een  gevangenisstraf  van  twee  jaar  wegens  de 
telastleggingen A en B en beveelt  het,  omdat hij  in staat  van herhaling verkeert,  zijn 
terbeschikkingstelling van de regering gedurende tien jaar.

In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de vrijspraak, lijkt het mij bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk.

In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordeling, is er volgens mij grond 
om een ambtshalve middel op te werpen dat is afgeleid uit de schending van artikel 37ter, 
§ 3, tweede lid, van het Strafwetboek.

Uit het proces-verbaal van de rechtszitting van het hof van beroep van 5 mei 2008, 
blijkt dat de eiser, die zichzelf verdedigde, om een werkstraf heeft verzocht en dat het hof 
van beroep aan de beklaagde de draagwijdte van een dergelijke straf heeft uitgelegd (cfr. 
stuk 6 van de submap met de rechtspleging voor het hof van beroep).

Naar luid van artikel 37ter, § 3, tweede lid, van het Strafwetboek, moet de rechter die 
weigert een werkstraf uit te spreken zijn weigering met redenen omkleden.

Deze  motiveringsverplichting,  die  bovenop  de  motiveringsplicht  komt  die  bij  de 
artikelen 149 van de Grondwet en 195 van het Wetboek van Strafvordering is opgelegd, 
drukt  de  wil  uit  van  de  wetgever  om ervoor  te  zorgen  dat  de  mogelijkheid  om een 
werkstraf op te leggen ernstig wordt genomen en de weigeringsgronden om een dergelijke 
straf op te leggen uitdrukkelijk worden geformuleerd (A. JACOBS, "La motivation du refus 
d'appliquer la peine de travail", noot Cass., 12 feb. 2003, J.L.M.B., p. 1314-1315).

Het Hof oordeelt  dat ofschoon artikel 37ter,  § 3, tweede lid, van het Strafwetboek, 
bepaalt dat de rechter die weigert een werkstraf uit te spreken zijn beslissing met redenen 
moet omkleden, die bepaling deze motiveringsplicht niet nader omschrijft en met name 
niet verwijst naar de specificiteitsvereisten van artikel 195, tweede lid, van het Wetboek 
van Strafvordering (Cass., 8 juni 2005, AR P.05.0349.F, A.C. 2005, nr. 327).

Als  de  motivering  van  de  weigering  om een  werkstraf  uit  te  spreken  waarom  de 
beklaagde heeft verzocht, wordt gereduceerd tot deze die bij artikel 195, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering is bepaald, verliest artikel 37ter, § 3, tweede lid, van het 
Strafwetboek, elke betekenis. De motivering van de weigering om een werkstraf uit te 
spreken moet autonoom staan, ook al is zij in algemene bewoordingen gesteld of verwijst 
zij uitdrukkelijk naar andere elementen uit de motivering van de uitgesproken straffen (zie 
noot Cass., 12 feb. 2003, Rev.dr.pén.crim. 2003, p. 925-929).

Te dezen vermeldt het arrest weliswaar de redenen van de keuze van de gevangenisstraf 
en van de terbeschikkingstelling van de regering en rechtvaardigt het, met toepassing van 
de artikelen 195, tweede lid, en 211 van het Wetboek van Strafvordering, hun strafmaat, 
maar het antwoordt met geen enkele reden op het verzoek om een werkstraf, dat de eiser 
mondeling op de rechtszitting van het hof van beroep had geformuleerd.

Deze onwettigheid lijkt mij tot vernietiging te moeten leiden van de beslissingen over 
de  straf  en  de  bijdrage  aan  het  Bijzonder  Fonds  tot  hulp  aan  de  slachtoffers  van 
opzettelijke  gewelddaden.  Er  is  geen  grond  om de  vernietiging  uit  te  breiden  tot  de 
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beslissing  van  de  appelrechters  over  de  schuld,  die  niet  door  deze  onwettigheid  is 
aangetast.

ARREST (vertaling)

(A.R. P.08.1234.F)

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

sel, correctionele kamer, van 4 juni 2008.
Advocaat-generaal Damien Vandermeersch heeft een conclusie neergelegd.
Op de rechtszitting van 24 september 2008, heeft afdelingsvoorzitter Frédéric 

Close verslag uitgebracht  en heeft  de voormelde advocaat-generaal  geconclu-
deerd.

II. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
A. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de vrijspraak:
Het cassatieberoep is niet ontvankelijk bij gebrek aan belang.
B. In zoverre het cassatieberoep gericht is tegen de veroordeling:
Over het ambtshalve middel: schending van artikel 37ter, §3, tweede lid, van 

het Strafwetboek:
Naar luid van deze bepaling, moet de rechter die weigert een werkstraf uit te 

spreken, zijn beslissing met redenen omkleden.
Met toepassing van de artikelen 195, tweede lid, en 211 van het Wetboek van 

Strafvordering, vermeldt het arrest de redenen van de keuze van de gevangenis-
straffen en van de terbeschikkingstelling van de regering en rechtvaardigt het de 
strafmaat ervoor. Met geen enkele afzonderlijke reden motiveert het evenwel de 
weigering  om de  werkstraf  op  te  leggen  waarom de  eiser  mondeling  op  de 
rechtszitting had verzocht.

Deze onwettigheid brengt de vernietiging met zich mee van de beslissingen 
over de straf en de bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers 
van opzettelijke gewelddaden. Er is geen grond om de vernietiging uit te breiden 
tot de beslissing waarbij de appelrechters de misdrijven bewezen hebben ver-
klaard, aangezien deze beslissing zelf niet nietig wordt verklaard.

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.

Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest in zoverre het, bij de uitspraak over de strafvor-

dering betreffende de telastlegging A en B, de eiser tot gevangenisstraffen en ter-
beschikkingstelling van de regering veroordeelt, alsook tot betaling van een bij-
drage aan het Bijzonder Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzettelijke ge-
welddaden.
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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 zijn cassatieberoep en laat 

de andere helft ten laste van de Staat.
Verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen.

24 september 2008 – 2° kamer – Voorzitter: de h. de Codt, afdelingsvoorzitter – Ver-
slaggever: de h. Close – Gelijkluidende conclusie van de h. Vandermeersch, advocaat-ge-
neraal.

Nr. 505

1° KAMER - 25 september 2008

1º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
MATERIËLE SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE - VERONGELUKTE WAGEN - 
TWEEDEHANDSE WAGEN - VERVANGING - BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - 
BENADEELDE NIET B.T.W.-PLICHTIG - BTW-TARIEF - NIEUW VOERTUIG

2º BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - SCHADE - MATERIËLE SCHADE 
- ELEMENTEN EN GROOTTE - VERONGELUKTE WAGEN - TWEEDEHANDSE WAGEN - VERVANGING - 
BENADEELDE NIET B.T.W.-PLICHTIG - BTW-TARIEF - NIEUW VOERTUIG

1º en 2° De belasting over de toegevoegde waarde die verschuldigd is op de prijs voor de  
ter  vervanging van een verongelukte wagen gedane aankoop van een wagen en die 
begrepen is in de vergoeding waarop de niet BTW-plichtige getroffene recht heeft, wordt 
berekend volgens het bij de wet voor de aankoop van een nieuw voertuig vastgestelde  
tarief, zelfs als de verongelukte wagen door de getroffene tweedehands is aangekocht  
tegen een beperkte belasting, die enkel berekend is op de winstmarge van de verkoper1.  
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)

(MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER VAN BRUSSEL T. B.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0207.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het vonnis, op 16 december 2005 in hoger 

beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.
Raadsheer Albert Fettweis heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiser voert een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek.

1 Zie concl. O.M., Pas. 2008, nr. 505.
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Aangevochten beslissingen
Het  bestreden vonnis  veroordeelt  de  eiseres  om aan  de verweerder  het  bedrag van 

19.472,68 euro te betalen (dit bedrag moet worden gecorrigeerd wegens een schrijffout, 
aangezien  de  eiseres  was  veroordeeld  tot  betaling  van  1.972.68  euro  of  de  som van 
1.944,72 euro en 27.96 euro), vermeerderd met de compensatoire interest tegen de wette-
lijke rentevoet met ingang van 25 maart 2000 tot de dag van de uitspraak en met de ge-
rechtelijke interest na die datum. Het beslist aldus, na binnen het kader van de controle op 
de berekening van de BTW en van het bedrag ervan dat deel moet uitmaken van de ver-
goeding waarop de verweerder recht heeft na de total loss van zijn "tweedehands aange-
kocht voertuig" en waaromtrent het niet wordt betwist dat hij "enkel BTW heeft betaald 
op een gedeelte van de voor (dat voertuig) betaalde prijs", met name op het volgende te 
hebben gewezen:

"Voor een niet BTW-plichtige getroffene die een dergelijke belasting dus niet kan af-
trekken en geen teruggave ervan kan krijgen van de Staat overeenkomstig het BTW-wet-
boek, is die belasting begrepen in het bedrag dat nodig is voor genoemde aankoop. De in-
tegrale vergoeding van de schade impliceert dat de getroffene wordt hersteld in de toe-
stand waarin hij zich zou hebben bevonden indien het ongeval zich niet zou hebben voor-
gedaan. Het gebruik dat de getroffene van de vergoeding heeft gemaakt, heeft geen in-
vloed op de vaststelling ervan.

Het doet niet terzake dat het beschadigde voertuig een gebruikt voertuig is dat de eige-
naar tweedehands heeft gekocht of door schenking heeft verkregen.

De waarde van een voertuig voor het ongeval is de restwaarde die wordt bepaald op 
grond van de prijs in nieuwe staat, BTW inbegrepen, waarvan de jaren gebruik worden af-
getrokken. 

Het feit dat het door ongeval beschadigde voertuig nieuw of tweedehands is gekocht en 
één of meer eigenaars heeft gehad is zonder belang. In dit geval is geen sprake van enige 
verrijking.

(De verweerder), die geen BTW-plichtige is, heeft dus recht op het bedrag dat overeen-
komt met de waarde voor het ongeval, vermeerderd met 21 pct. BTW, ook al was het be-
schadigde voertuig tweedehands aangekocht. Dit is de enige wijze waarop de integrale 
vergoeding van de schade kan verzekerd worden.

De vordering tot betaling van een vergoeding van 1.944,72 euro, zoals (de verweerder) 
heeft gevorderd, is dus gegrond".

Grieven
1. De eiseres had in haar conclusie onder meer het volgende aangevoerd:
"De getroffene heeft niet alleen recht op een ander voertuig maar ook het recht om de 

BTW die hij bij de aankoop van het vernielde voertuig betaald had, terug te vorderen tot 
beloop van het passende bedrag, en zulks ongeacht of hij werkelijk al dan niet een ander 
voertuig tegen een verminderde BTW of zonder BTW koopt.

Aangezien (de verweerder) echter op het door ongeval beschadigde voertuig geen BTW 
maar alleen 21 pct. BTW op 15 pct. van de prijs van dat voertuig betaald heeft, zou hij 
zich onrechtmatig verrijken, indien hem de gevraagde BTW werd toegekend.

Het beginsel dat vergoeding verschuldigd is op grond van artikel 1382 van het Burger-
lijk Wetboek houdt in dat het getroffen vermogen in zijn geheel wordt hersteld, in natura 
indien mogelijk en zoniet bij equivalent.

Het basisbeginsel dat het Hof van Cassatie terzake nooit opnieuw ter discussie heeft ge-
steld, houdt in dat de getroffene recht heeft op integrale vergoeding van zijn schade, maar 
zonder meer, en vooral zonder dat hij het recht heeft om zich naar aanleiding van het on-
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geval te verrijken.
De toekenning van een BTW van 21 pct. op de waarde die het door ongeval beschadig-

de voertuig bezat voor het ongeval, komt evenwel neer op een verrijking voor de getroffe-
ne, indien hij, om in het bezit van dat voertuig te komen, slechts 21 pct. op 15 pct. - winst-
marge van de verkoper - van de aankoopprijs uit zijn vermogen heeft moeten betalen.

De schade van de persoon aan wie een zaak is ontnomen, is gelijk aan de vervangings-
waarde van die zaak, dat is het bedrag dat nodig is om een soortgelijke zaak te kopen.

Te dezen is  de  soortgelijke  zaak een tweedehandsvoertuig  bij  de  aankoop waarvan 
slechts een verlaagde BTW verschuldigd was, die niet berekend wordt op de aankoopprijs 
maar alleen op de winstmarge van de verkoper".

2. Uit de vaste rechtspraak van het Hof volgt dat "iedere persoon aan wie een zaak door 
een onrechtmatige daad ontnomen werd, recht heeft op herstel van zijn vermogen door de 
teruggave van die zaak", dat "de benadeelde partij, wanneer teruggave niet mogelijk is, 
recht heeft op de vervangingswaarde van die zaak, dat is het bedrag dat noodzakelijk is 
om een soortgelijke zaak te kopen" en dat, "indien de getroffene geen BTW-plichtige is en 
die belasting bijgevolg niet kan aftrekken of terugvorderen overeenkomstig de bepalingen 
van het BTW-wetboek, die belasting begrepen is in het bedrag dat nodig is om die zaak te 
kopen" (Cass., 17 september 2003, P.03.0348.; Cass., 9 januari 1997, C.96.0095.F; Cass., 
8 januari 1997, P.96.0457.F).

Het Hof heeft in zijn voornoemde arresten tevens eraan herinnerd dat "de benadeelde 
partij vrij beschikt over de haar verschuldigde vergoeding en dat het bedrag van de ver-
goeding niet kan variëren naargelang van het gebruik dat de benadeelde partij ervan zal 
maken".

"De omstandigheid dat (de benadeelde partij) haar tweedehandsvoertuig door een twee-
dehandsvoertuig heeft vervangen, voor de aankoop waarvan al dan niet belasting over de 
toegevoegde waarde verschuldigd is, doet aldus niet terzake".

3. Hoewel die rechtspraak het beginsel huldigt dat de getroffene vrij kan beschikken 
over de hem verschuldigde vergoeding en de BTW-regeling die is toegepast op de ter ver-
vanging van het door het ongeval beschadigd voertuig aangekochte wagen, geen invloed 
kan hebben op het bedrag van de vergoeding waarop de getroffene recht heeft, spreekt ze 
zich daarentegen niet uit over de invloed van dit gegeven - de toegepaste regeling - bij de 
aankoop van het door het ongeval beschadigd voertuig.

Het Hof heeft in zijn voornoemd arrest van 9 januari 1997 geoordeeld dat, wanneer een 
voertuig dat "nieuw was aangekocht", vernield wordt in een ongeval en de benadeelde 
partij geen BTW-plichtige is, de belasting over de toegevoegde waarde, "berekend vol-
gens het bij de wet vastgestelde tarief voor de aankoop van een nieuw voertuig" begrepen 
is in de vergoeding waarop zij recht heeft.

4. Te dezen volgt uit de vaststellingen van het bestreden vonnis dat het "voertuig" van 
de verweerder" "tweedehands is aangekocht" en dat het niet  wordt betwist  dat hij "de 
BTW enkel heeft betaald op een gedeelte van de voor zijn tweedehandsvoertuig betaalde 
prijs".

Het bestreden vonnis oordeelt dat "het niet terzake doet dat het beschadigde voertuig 
een gebruikt voertuig is dat de eigenaar tweedehands heeft gekocht of door schenking 
heeft verkregen", dat "het feit dat het door ongeval beschadigde voertuig nieuw dan wel 
tweedehands is gekocht en één of meer eigenaars gehad heeft, geen belang heeft" en dat er 
"in dit geval geen sprake is van enige verrijking".

Het besluit daaruit dat "(de verweerder), die geen BTW-plichtige is, dus recht heeft op 
het bedrag, dat overeenkomt met de waarde voor het ongeval, vermeerderd met 21 pct. 
BTW, ook al was het beschadigde voertuig tweedehands aangekocht" en het veroordeelt 
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de eiseres bijgevolg tot een "vergoeding van 1.944,72 euro, zoals (de verweerder) heeft 
gevorderd".

Aldus kent het bestreden vonnis aan de verweerder een hoger bedrag toe dan"de ver-
vangingswaarde van de zaak, dat is de som die nodig is om een soortgelijke zaak te ko-
pen", daar het geen rekening houdt met de BTW-regeling die werd toegepast bij de aan-
koop - door de verweerder- van het door ongeval beschadigd voertuig.

Het bestreden vonnis schendt bijgevolg de in het middel aangegeven wetsbepalingen.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Iedere persoon aan wie een zaak ontnomen werd door een onrechtmatige daad, 

heeft recht op het herstel van zijn vermogen door de teruggave van die zaak. 
Wanneer teruggave niet mogelijk is, heeft de getroffene recht op de vervangings-
waarde van die zaak, dat is het bedrag dat noodzakelijk is om een soortgelijke 
zaak te kopen.

Wanneer de getroffene geen BTW-plichtige is en die belasting, bijgevolg, niet 
kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen overeenkomstig de bepalingen 
van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, is de belasting 
over de toegevoegde waarde die verschuldigd is op de prijs voor de aankoop van 
een soortgelijke zaak, te dezen een wagen, begrepen in de vergoeding.

Die belasting wordt berekend volgens het bij de wet voor de aankoop van een 
nieuw voertuig  vastgestelde  tarief,  zelfs  als  het  door  het  ongeval  beschadigd 
voertuig door de getroffene tweedehands is aangekocht tegen een beperkte belas-
ting, die enkel berekend is op de winstmarge van de verkoper.

Het middel dat het tegenovergestelde aanvoert, faalt naar recht.
Dictum
Het Hof,
Verwerpt het cassatieberoep;
Veroordeelt de eiseres in de kosten.

25 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Fettweis – Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal – Advocaat: 
mr. Maes.

Nr. 506

1° KAMER - 25 september 2008

1º STEDENBOUW — ALLERLEI - ORDONNANTIE VAN DE RAAD VAN HET BRUSSELS 
HOOFDSTEDELIJK GEWEST VAN 29 AUGUSTUS 1991 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE PLANNING 
EN DE STEDENBOUW - OVERTREDINGEN - BEVEL TOT STAKING VAN DE WERKEN - RECHTER DIE 
UITSPRAAK DOET ALS IN KORT GEDING MAAR EEN BESLISSING WIJST OVER DE ZAAK ZELF - TOETSING 
VAN DE WETTIGHEID - OMVANG

2º KORT GEDING - BEVOEGDHEID - RECHTER DIE UITSPRAAK DOET ALS IN KORT GEDING MAAR 
EEN BESLISSING WIJST OVER DE ZAAK ZELF - STEDENBOUW - ORDONNANTIE VAN DE RAAD VAN 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VAN 29 AUGUSTUS 1991 HOUDENDE ORGANISATIE VAN DE 
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PLANNING EN DE STEDENBOUW - OVERTREDINGEN - BEVEL TOT STAKING VAN DE WERKEN - 
TOETSING VAN DE WETTIGHEID - OMVANG

1º en 2° De toetsing van de wettigheid van het bevel tot staking van de werken, op grond  
van artikel 184 van de ordonnantie van de raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, door de  
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg die uitspraak doet als in kort geding maar  
een beslissing wijst over de zaak zelf, en, na hem, door het hof van beroep, strekt zich  
niet uit tot andere overtredingen dan die waarvan het proces-verbaal dat aan dit bevel ten  
grondslag ligt, het bestaan heeft vastgesteld1. (Art. 184 Ord.Br.H.G. 29 aug. 1991)

(GEMEENTE ELSENE T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0359.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest, op 23 november 2006 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Didier Batselé heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal André Henkes heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert het volgende middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- de artikelen 84, 182 en 184 van de ordonnantie van de raad van het Brussels Hoofd-

stedelijk Gewest van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de ste-
denbouw (hierna O.P.S), zoals ze van kracht waren na de wijziging ervan bij de ordon-
nantie van 23 november 1993 tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 hou-
dende organisatie van de planning en de stedenbouw en bij de ordonnantie van 18 juli 
2002 tot wijziging van de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de 
planning en de stedenbouw, welke ordonnantie thans vervat is in het Brussels Wetboek 
van ruimtelijke ordening, dat gecoördineerd werd bij het besluit van de regering van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 9 april 2004 en bekrachtigd werd bij de ordonnantie 
van de raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 mei 2004;

- de artikelen 584 en 1035 tot 1041 van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre ze van 
toepassing zijn gemaakt door artikel 184 van het O.P.S.

Aangevochten beslissingen
Het arrest beslist het op 3 december 2002 gegeven bevel tot staking van de litigieuze 

handelingen op te heffen wegens de onwettigheid ervan, en zulks om de volgende rede-
nen:

"3. De (aan de verweerder) verweten overtredingen
Het proces-verbaal van 3 december 2002 stelt vast dat 'zonder dat daartoe een geldige 

stedenbouwkundige vergunning werd afgegeven, een achteruitbouwstrook in een autopar-
king werd veranderd en dat artikel 84, §1, van de ordonnantie van 29 augustus 1991 werd 
geschonden... volgens de bepalingen van titel V - artikelen 182 tot 194'.

Naast  de in  dat  proces-verbaal van vaststelling bedoelde wijziging van bestemming 
voert  (de  eiseres)  tijdens  de  door  (de  verweerder)  ingestelde  rechtspleging  tevens  de 

1 Zie Cass., 8 nov. 2007, A.R. C.06.0624.N, A.C. 2007, nr. 536 (Vlaams Gewest).
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schending van andere stedenbouwkundige bepalingen aan die volgens haar het litigieuze 
bevel tot staking verantwoorden.

Nochtans volgt uit de opzet van artikel 184 van de ordonnantie van 29 augustus 1991 
dat de gegrondheid van de motivering van het mondelinge bevel tot staking en van de be-
krachtiging door de burgemeester enkel kan worden getoetst  in zoverre zij  betrekking 
heeft op de overtreding waaraan dit bevel en de bekrachtiging ervan een einde willen ma-
ken. Het hof (van beroep) kan dus de gegrondheid van de beslissing van de burgemeester 
enkel toetsen, in zoverre ze betrekking heeft op de overtreding waaraan zij een einde wil-
de maken, namelijk het feit dat (de verweerder) het gebruik en de bestemming van de ach-
teruitbouwstrook aan de voorkant van zijn eigendom heeft gewijzigd zonder vooraf de bij 
artikel 84, §1, van de ordonnantie van 29 augustus 1991 vereiste stedenbouwkundige ver-
gunning te hebben verkregen.

Artikel 84, §1, 5°, zoals het van toepassing was op het ogenblik van de vaststelling (en 
dus voor de wijziging ervan bij de ordonnantie van 23 november 1993), bepaalde dat een 
stedenbouwkundige vergunning vereist was om 'het gebruik van een goed geheel of ge-
deeltelijk te wijzigen teneinde de bestemming ervan te veranderen, zelfs als die wijziging 
geen werken vereist'.

Deze bepaling die van kracht is geworden op 1 juli 1992, heeft een stedenbouwkundige 
vergunning noodzakelijk gemaakt voor de gebruikswijzigingen die een bestemmingswij-
ziging tot gevolg hebben en die aangebracht zijn na de inwerkingtreding ervan. Daarente-
gen had zij, bij gebrek aan terugwerkende kracht, niet tot gevolg dat de voor die datum 
definitief aangebrachte en verkregen gebruikswijzigingen aan een dergelijke vergunning 
onderworpen werden (zie in die zin, in verband met de bouwverordening van de Brusselse 
agglomeratie van 22 januari 1975, Cass., 11 april 1990, A.C., 1989-90, nr. 481).

De datum waarop (de verweerder) of de vorige eigenaar het tuintje in de achteruit-
bouwstrook heeft vervangen door een autoparking is onbekend.

(De eiseres) die de bewijslast draagt voor de door haar aangevoerde overtreding, be-
wijst niet dat die wijziging, in de veronderstelling dat ze als de wijziging van de bestem-
ming van het goed in de zin van voormeld artikel 84, §1, 5°, moet worden beschouwd, na 
1 juli 1992 gebeurd is.

Zij stelt een deskundigenonderzoek voor teneinde de periode te bepalen waarin die aan-
passingen gebeurd zijn. Bij gebrek evenwel aan concrete en nauwkeurige gegevens die 
een nauwkeurige datering mogelijk zouden maken, zal  een deskundigenonderzoek niet 
met zekerheid kunnen uitmaken of die aanpassingen noodzakelijkerwijs dagtekenen van 
na 1 juli 1992. Er is dus geen reden om dit te bevelen.

Het litigieuze bevel tot staking strekt ertoe een einde te maken aan een onregelmatig-
heid die prima facie niet afdoende naar recht is bewezen. Het kan niet worden gehand-
haafd".

Grieven
Eerste onderdeel
Op het ogenblik van de vaststelling van de litigieuze overtreding die samenging met het 

bevel tot staking van de overtreding, luidde artikel 184 van de OP.S. als volgt:
"De in artikel 183, eerste lid, bedoelde ambtenaren en beambten kunnen mondeling ter 

plaatse de onmiddellijke staking van de werken of van het uitvoeren van handelingen ge-
lasten wanneer zij vaststellen dat deze een misdrijf vormen in toepassing van artikel 182.

Het bevel tot staking van de handelingen of van de werken moet op straffe van verval 
bekrachtigd worden door de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar.

Het in artikel 183, eerste lid, bedoelde proces-verbaal van vaststelling en de bekrachti-
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gingsbeslissing worden binnen tien dagen bij een ter post aangetekende brief met ont-
vangstbewijs of bij gerechtsdeurwaardersexploot ter kennis gebracht van de opdrachtge-
ver en van de persoon of de aannemer die het werk of de handelingen uitvoert.

In voorkomend geval wordt een afschrift  van deze documenten tegelijk naar de ge-
machtigde ambtenaar gezonden.

De betrokkene kan in kort geding de opheffing van de maatregel vorderen tegen het 
Gewest of de gemeente, naargelang de bekrachtigingsbeslissing uitgaat van de gemachtig-
de ambtenaar of van de burgemeester. De vordering wordt gebracht voor de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg in het ambtsgebied waarvan de werken en de handelingen 
werden uitgevoerd. Boek II, Titel VI, van het Gerechtelijk Wetboek is van toepassing op 
de inleiding en de behandeling van de vordering". 

Naar luid van artikel 182 van de O.P.S. gelden volgende handelingen als misdrijf:
"1° zonder voorafgaande vergunning de bij artikelen 84 en 89 bepaalde handelingen en 

werken uitvoeren of ze aan te vatten na verval van de vergunning;
2° handelingen voortzetten en werken in stand houden die zonder vergunning of na het 

verstrijken van de geldigheidsduur of nog na de vernietiging van deze vergunning werden 
uitgevoerd;

3° hoe dan ook inbreuk plegen op de voorschriften van de bijzondere bestemmingsplan-
nen, van de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de ste-
denbouwkundige verordeningen of reclame te voeren die niet overeenstemt met de bepa-
lingen van artikel 181;

4° de bepalingen van de artikelen 121, 137, tweede en vierde lid, 143 en 151, derde en 
vijfde lid, niet in acht nemen".

Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en na hem het hof van be-
roep uitspraak doen op grond van artikel 184 van de O.P.S., zijn zij bevoegd om de regel-
matigheid van het bekrachtigingsbevel van de burgemeester te toetsen zowel op de interne 
als op de externe wettigheid ervan.

De toetsing van de interne wettigheid van de beslissing van de burgemeester is niet be-
perkt tot de wetsbepalingen waarvan de schending wordt aangevoerd in het proces-ver-
baal dat het bestaan van een overtreding vaststelt. Zij strekt zich ook uit tot elke rechtsre-
gel en met name tot de in artikel 182 van de O.P.S. aangegeven bepalingen waarvan de 
schending aanleiding kan geven tot een door de gemeenteoverheid gegeven bevel tot sta-
king.

In haar conclusie voerde de eiseres aan dat de aangeklaagde handeling, namelijk de ver-
vanging van een voordien bestaand tuintje door een autoparking, in strijd is met artikel 84 
van de O.P.S., met artikel 44 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en de stedenbouw, met artikel 4 van de wet van 1 februari 1844 be-
treffende de wegenpolitie, met artikel 90, 8°, van de vroegere gemeentewet, met artikel 11 
van titel I van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en met artikel 23 van de 
gemeentelijke bouwverordening van 9 januari 1948, die door de eiseres is goedgekeurd.

Het arrest dat beslist dat het hof (van beroep) de gegrondheid van de beslissing van de 
burgemeester enkel kan toetsen aan artikel 84, §1, van de O.P.S., welke bepaling in het 
proces-verbaal tot vaststelling van de overtreding wordt aangevoerd, ofschoon de eiseres 
in haar conclusie betoogde dat de litigieuze handelingen tevens in strijd waren met andere 
bepalingen waarvan de schending een overtreding oplevert in de zin van artikel 182 van 
de O.P.S., en dat weigert zich over de schending van die bepalingen uit te spreken, is niet 
naar recht verantwoord. Het schendt derhalve de artikelen 182 en 184 van de O.P.S.

Tweede onderdeel
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Wanneer de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en, na hem, het hof van be-
roep kennis nemen van een op grond van artikel 184 van de O.P.S. ingesteld beroep tegen 
een bevel tot staking van handelingen of werken die verricht zijn in strijd met de in artikel 
182 van de O.P.S. aangegeven bepalingen, zijn zij bevoegd om over de zaak zelf uitspraak 
te doen en nemen zij een eindbeslissing over de handhaving of de opheffing van het aan-
geklaagde bevel.

Het arrest omschrijft de bevoegdheid van de voorzitter van de rechtbank van eerste aan-
leg en die van het hof van beroep als volgt: "de rechter in kort geding moet zowel de ex-
terne als de interne wettigheid van het bevel tot staking nagaan. Hij moet de vormen van 
de akte en de nageleefde termijnen onderzoeken. Onder voorbehoud van het feit dat hij bij 
voorraad uitspraak doet, moet hij vervolgens het bestaan vaststellen van de overtredingen 
die het bevel wil doen ophouden en, als hij oordeelt dat de overtreding niet afdoende naar 
recht bewezen is, moet het bevel noodzakelijkerwijs worden vernietigd". Het beslist ver-
volgens dat "het litigieuze bevel tot staking ertoe strekt een einde te maken aan een onre-
gelmatigheid die prima facie niet afdoende naar recht bewezen is".

In zoverre het arrest beslist de wettigheid van het litigieuze bevel tot staking aan een 
prima facie onderzoek te onderwerpen dat beperkt is tot de schijn van wettigheid, beperkt 
het de omvang van de bevoegdheid van de rechter die uitspraak doet als in kort geding 
maar ten gronde tot die van een rechter die uitspraak doet in kort geding, zoals die be-
voegdheid met name wordt bepaald in artikel 1039 van het Gerechtelijk Wetboek, terwijl 
artikel 184 van de O.P.S. de toepassing van de artikelen 1035 tot 1041 van het Gerechte-
lijk Wetboek, die titel VI van boek II vormen, beperkt tot het instellen en de behandeling 
van de vordering, en noch de regel van de bevoegdheid van de rechter in kort geding, die 
is afgeleid uit het spoedeisend karakter van de zaak en volgt uit artikel 584 van het Ge-
rechtelijk Wetboek, noch de regel, vervat in artikel 1039, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, naar luid waarvan de beschikkingen in kort geding geen nadeel toe aan de zaak 
zelf, uitbreidt tot de bevoegdheid van de rechter, die uitspraak doet als in kort geding.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Hoewel de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg en, na hem, het hof 

van beroep, wanneer zij uitspraak doen op grond van artikel 184 van de ordon-
nantie van de raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 29 augustus 1991 
houdende organisatie van de planning en de stedenbouw, zoals het arrest erkent, 
zowel de interne als de externe wettigheid van het bevel tot staking van de wer-
ken dienen na te gaan, strekt dat toezicht zich niet uit tot andere overtredingen 
dan die waarvan het proces-verbaal dat aan dit bevel ten grondslag ligt, het be-
staan heeft vastgesteld.

Het arrest, dat vermeldt dat het proces-verbaal van 3 december 2002 een in-
breuk op artikel 84, §1, van voormelde ordonnantie heeft vastgesteld en oordeelt 
dat het hof van beroep "de gegrondheid van de beslissing van de burgemeester 
enkel kan toetsen, in zoverre ze betrekking heeft op de overtreding waaraan ze 
een einde wilde maken", verantwoordt naar recht zijn beslissing om het bestaan 
van andere misdrijven niet op te sporen.

Het onderdeel kan niet worden aangenomen.
Tweede onderdeel:
Het arrest vermeldt dat "de datum waarop (de verweerder) of de vorige eige-
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naar het tuintje in de achteruitbouwstrook vervangen heeft door een autoparking, 
onbekend is", dat (de eiseres) die de bewijslast draagt voor de door haar aange-
voerde overtreding, niet bewijst dat die wijziging, in de veronderstelling dat ze 
als [een] wijziging van de bestemming van het goed moet worden beschouwd 
(...), gebeurd is na 1 juli 1992", datum van de inwerkingtreding van de bepaling 
waarbij het feit als overtreding wordt omschreven, en dat het door haar voorge-
stelde deskundigenonderzoek "niet met zekerheid zal  kunnen uitmaken of die 
aanpassingen noodzakelijkerwijs dagtekenen van na 1 juli 1992", zodat "er geen 
reden is (...) om deze te bevelen".

Uit die vermeldingen blijkt dat het hof van beroep uitspraak ten gronde heeft 
gedaan over het bestaan van de overtreding en zijn onderzoek niet heeft beperkt 
tot de schijn van wettigheid van het bestreden bevel tot staking van de werken.

De bewoordingen waarin het hof van beroep de grenzen van zijn toezicht heeft 
omschreven, hebben derhalve geen invloed op de wettigheid van de beslissing.

Het onderdeel dat niet kan leiden tot de vernietiging van de beslissing, heeft 
geen belang en is bijgevolg niet ontvankelijk.

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

25 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Storck, voorzitter – Verslaggever: de 
h. Batselé –  Gelijkluidende conclusie  van de h. Henkes, advocaat-generaal –  Advocaat: 
mr. Mahieu.

Nr. 507

1° KAMER - 26 september 2008

1º RECHTBANKEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - VEREISTEN - CONCLUSIE 
AMBTSHALVE UIT HET DEBAT GEWEERD

2º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIETERMIJNEN - TERMIJNEN DOOR DE RECHTER BEPAALD - VEREISTEN - CONCLUSIE 
AMBTSHALVE UIT HET DEBAT GEWEERD

3º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIE - TERMIJN OM CONCLUSIE TE NEMEN - DOOR DE RECHTER BEPAALDE TERMIJN - AARD

4º VONNISSEN EN ARRESTEN — BURGERLIJKE ZAKEN — ALGEMEEN - 
CONCLUSIE - TERMIJN OM CONCLUSIE TE NEMEN - CONCLUSIE LAATTIJDIG TOEGEZONDEN - BELANG 
VAN DE TEGENPARTIJ

5º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - PROCEDURELE 
ONREGELMATIGHEID IN EERSTE AANLEG

1º en 2° Wanneer de rechter termijnen bepaalt om conclusie te nemen, moeten telkens 
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zowel de neerlegging van de conclusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan 
de tegenpartij binnen de bepaalde termijn plaatsvinden; de enkele neerlegging van de 
conclusie ter griffie zonder gelijktijdige toezending aan de tegenpartij voldoet niet aan het  
wettelijke  vereiste;  in  voorkomend  geval  moet  de  rechter  de  laattijdig  toegezonden 
conclusie uit het debat weren, ook al is ze tijdig neergelegd ter griffie1. (Artt. 745 en 747, 
§2, vijfde en zesde lid Ger.W.)

3º De rechter die de termijnen bepaalt om conclusie te nemen, legt dwingende termijnen  
op2. (Art. 747, §2, vijfde en zesde lid Ger.W.)

4º  Een  partij  heeft  krachtens  de  wet  belang  dat  een  laattijdig  toegezonden  conclusie 
ambtshalve uit het debat wordt geweerd3. (Art. 747, §2, vijfde en zesde lid Ger.W.)

5º Een middel dat een procedurele onregelmatigheid in eerste aanleg aanvoert, vertoont  
voor  de eiser  in  cassatie het  vereiste  belang wanneer  ingevolge  het  slagen van het  
middel de zaak in hoger beroep, zonder uitstel door verwijzing naar de eerste rechter,  
vlugger wordt afgehandeld. (Impliciete oplossing)

(L. e.a. T. DP CONSULTING b.v.b.a.)

ARREST

(A.R. C.06.0127.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is  gericht  tegen een arrest,  op 7 februari 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Antwerpen. 
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht. 
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseressen voeren in hun verzoekschrift een middel aan. 
Het verzoekschrift wordt aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Ontvankelijkheid
1. De verweerster werpt op dat het middel niet ontvankelijk is omdat het geen 

belang vertoont voor de eiseressen.
2. Anders dan de grond van niet-ontvankelijkheid opwerpt, hebben de eiseres-

sen er belang bij dat de zaak in hoger beroep, zonder uitstel door verwijzing naar 
de eerste rechter, vlugger wordt afgehandeld.

3. Wanneer ingevolge het slagen van het middel de beslissing van de eerste 
rechter, daarin inbegrepen de bevolen onderzoeksmaatregel, nietig is, dan kun-
nen de appelrechters die maatregel niet bevestigen en de zaak niet terug naar de 
eerste rechter terug verwijzen, hetgeen de rechtspleging in hoger beroep raakt.

1 Cass., volt. terechtz., 9 dec. 2005, A.R. C.04.0135.F, A.C. 2005, nr. 654, met concl. van advocaat-
generaal WERQUIN, in Pas.
2 Cass., 18 mei 2000, A.R. C.99.0185.N, A.C. 2000, nr. 305; Cass., 10 okt. 2005, A.R. C.03.0522.N, 
A.C. 2005, nr. 492.
3 Cass., 14 mei 1999, A.R. C.95.0149.N, A.C. 1999, nr. 281; Cass., 10 okt. 2005, A.R. C.03.0522.N, 
A.C. 2005, nr. 492.
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4. Het is daarbij zonder belang dat de geweerde conclusie een synthese-con-
clusie is.

5. De verweerster werpt op dat het middel geen belang vertoont nu de aange-
voerde onregelmatigheid de geldigheid van de in hoger beroep gevoerde proce-
dure niet aantast.

Het middel komt op tegen de bevestiging door de appelrechters van het beroe-
pen vonnis met betrekking tot de voorgehouden schending van artikel 747, §2, 
van het Gerechtelijk Wetboek.

De eisers behouden in dit verband hun belang om een procedurele onregelma-
tigheid in eerste aanleg aan te voeren.

6. Het middel van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen.
Middel zelf
7. Krachtens artikel 745 van het Gerechtelijk Wetboek, worden alle conclusies 

aan de tegenpartij of aan haar advocaat gezonden tezelfdertijd als zij ter griffie 
worden neergelegd.

8. Krachtens artikel 747, §2, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt 
de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de termijnen om conclusie te 
nemen en de rechtsdag.

Krachtens het zesde lid van diezelfde bepaling, worden, onverminderd de toe-
passing van de uitzonderingen bedoeld in artikel 748, §§1 en 2, de conclusies die 
zijn overgelegd na het verstrijken van de termijnen in het voorgaande lid, ambts-
halve uit het debat geweerd.

9. Wanneer de rechter bij toepassing van voormelde bepaling termijnen be-
paalt om conclusie te nemen, moeten telkens zowel de neerlegging van de con-
clusie ter griffie als de gelijktijdige toezending ervan aan de tegenpartij binnen 
de bepaalde termijn plaatsvinden.

De enkele neerlegging van de conclusie ter griffie zonder gelijktijdige toezen-
ding aan de tegenpartij voldoet niet aan het wettelijke vereiste.

In voorkomend geval moet de rechter de laattijdig toegezonden conclusie uit 
het debat weren, ook al is ze tijdig neergelegd ter griffie.

10. De rechter die overeenkomstig artikel 747, §2, van het Gerechtelijk Wet-
boek, de termijnen bepaalt om conclusie te nemen, legt dwingende termijnen op.

Een partij heeft krachtens de wet belang dat een laattijdig toegezonden conclu-
sie ambtshalve uit het debat wordt geweerd.

11. De eerste rechter die bij toepassing van artikel 747, §2, van het Gerechte-
lijk Wetboek termijnen bepaalt om conclusie te nemen, stelt vast dat:

- de door de verweerster op 17 december 1999 en zodoende tijdig ter griffie 
neergelegde conclusie laattijdig aan de eiseressen is toegezonden;

- de eiseressen van oordeel zijn dat deze conclusie uit het debat moet worden 
geweerd, alsook de syntheseconclusie van de verweerster van 11 februari 2000.

De eerste rechter stelt niet vast dat de partijen het eens waren de conclusie bin-
nen het debat te houden.



Nr. 507 - 26.9.08 HOF VAN CASSATIE 2073 

De eerste rechter oordeelt vervolgens dat de laattijdige toezending geen sanctie 
binnen de procedure meebrengt en beslist de bedoelde conclusies niet uit het de-
bat te weren.

12. De appelrechters stellen vast dat:
- de door de verweerster op 17 december 1999 en zodoende tijdig ter griffie 

neergelegde conclusie laattijdig aan de eiseressen is toegezonden;
- de door de verweerster op 11 februari 2000 en zodoende tijdig ter griffie 

neergelegde conclusie laattijdig aan de eiseressen is overhandigd.
De appelrechters oordelen vervolgens dat de eerste rechter terecht de conclu-

sies niet uit het debat heeft geweerd, aangezien de eiseressen op de conclusie van 
17 december 1999 hebben kunnen antwoorden en de eiseressen voorts de laattij-
dige overhandiging van de conclusie van 11 februari 2000 niet nadrukkelijk ter 
kennis van de eerste rechter hebben gebracht, derwijze dat het recht van verdedi-
ging van de eiseressen niet is geschonden.

De appelrechters die mede op die gronden de beslissing van de eerste rechter 
deels bevestigen, verantwoorden hun beslissing niet naar recht.

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 Hof van Beroep te Brussel.

26 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
Advocaten: mrs. Wouters en Geinger.

Nr. 508

1° KAMER - 26 september 2008

1º GEMEENSCHAPS- EN GEWESTBELASTINGEN - VLAAMS GEWEST - 
LEEGSTANDHEFFING - BEROEP - VLAAMSE REGERING - BESLISSING OVER HET BEROEP - 
BEOORDELINGSCRITERIA - BEWEZEN OVERMACHT - BEGRIP

2º GEMEENSCHAP EN GEWEST - VLAAMS GEWEST - LEEGSTANDHEFFING - BEROEP - 
VLAAMSE REGERING - BESLISSING OVER HET BEROEP - BEOORDELINGSCRITERIA - BEWEZEN 
OVERMACHT - BEGRIP

1º en 2° De beslissing over het beroep inzake de leegstandheffing kan gesteund zijn op  
bewezen "overmacht". Dat begrip dient in een van het gemeen recht afwijkende uitleg te  
worden begrepen waarbij als overmacht reeds kan gelden de leegstand te wijten aan 
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redenen buiten de wil van de houder van het zakelijk recht, van wie redelijkerwijze niet  
kan verwacht worden dat hij een einde stelt aan de leegstand1.  (Art. 39, §2, Decr. Vl. 
Parlement 22 dec. 1995)

(VLAAMS GEWEST T. V.)

Conclusie van de heer advocaat-generaal D. Thijs:
1.  Artikel  25  van  het  decreet  van  22  december  1995  houdende  bepalingen  tot 

begeleiding van de begroting 1996 (hierna “Leegstandsdecreet” genoemd), bepaalt dat het 
Vlaamse  Gewest  een  heffing  oplegt  m.b.t.  onder  meer  leegstaande  woningen  die 
opgenomen zijn in een inventaris.

Die heffing is verschuldigd door de houder van bepaalde zakelijke rechten m.b.t. de 
woning,  waaronder  de  volle  eigendom,  zoals  blijkt  uit  artikel  27,  §  1,  van  het 
Leegstandsdecreet.

Uit  het  bepaalde  in  artikel  172,  tweede  lid,  van  de  Grondwet  volgt  dat  in  het 
belastingrecht  in  beginsel  geen  beroep  gedaan  kan  worden  op  billijkheidsredenen  of 
overmacht om aan de belasting te ontkomen, tenzij de wetgever op die gronden in een 
vrijstelling heeft voorzien.

Artikel 39, § 2, van het Leegstandsdecreet, zoals gewijzigd bij decreet van 7 juli 19982, 
voert een vrijstelling van de leegstandheffing in op grond van overmacht:

“De belastingplichtige kan binnen dertig kalenderdagen na de verzending van de aan-
slag met een gemotiveerd verzoekschrift in beroep gaan bij de Vlaamse regering (…)

(…)
Wordt het beroep ingewilligd, dan beslist de Vlaamse regering of de heffing geheel of 

gedeeltelijk moet  betaald worden,  dan wel  of het  gebouw en/of  de woning wordt ge-
schrapt van de lijst. De beslissing kan gesteund zijn op bewezen overmacht.”

Over de toepasselijkheid van het aldus gewijzigde decreet op deze zaak, bestaat geen 
discussie: aangezien het decreet van 7 juli 1998 in werking trad op 1 januari 1998 en dus 
al in werking was getreden op het ogenblik van de in deze zaak bestreden beslissing die 
de gemachtigde ambtenaar nam op 30 april 1999, kon die ambtenaar rekening houden met 
overmacht.

2.  Uit  de  vaststellingen  van  het  hof  van  beroep  blijkt  dat  in  deze  zaak  de 
belastingschuldige  die  eigenaar  was  van  een  woning  die  werd  ingeschreven  op  de 
inventaris  van  leegstaande  woningen,  de  heer  A.C.,  zich  in  staat  van  verlengde 
minderjarigheid bevond en verbleef in een psychiatrische instelling te Bierbeek, waar hij 
op 7 mei 1996 in het bevolkingsregister werd ingeschreven.

Het Hof oordeelde ten deze dat:
- A.C. in de totale onmogelijkheid verkeerde, buiten zijn wil, om effectief te wonen in 

de woning waar zijn moeder woonde en hij zelf gedomicilieerd was tot 7 mei 1996;
- Zijn staat van verlengde minderjarigheid een gebeurtenis was die hij niet kon voorzien 

en niet kon vermijden en dat alleen daaraan te wijten is dat hij de woning niet effectief 
kon bewonen;

- een langdurig verblijf in een psychiatrische instelling als een geval van overmacht kan 
worden beschouwd.

3. Eiser in cassatie gaat onder het middel uit van een strikte interpretatie van het begrip 
overmacht in artikel 39, § 2, derde lid, van het Leegstandsdecreet. Overeenkomstig de 

1 Art. 39, §2 Decr. Vl. R. 22 dec. 1995, zoals vervangen bij art. 6 Decr. Vl. Parl. 7 juli 1998; zie de 
conclusie van het O.M.
2 Doch voor de vervanging ervan bij Decr. Vl. Parl., 30 juni 2000, B.S. 17 aug. 2000.
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artikelen 1147 en 1148 van het Burgerlijk wetboek is er overmacht indien de uitvoering 
van  de  verbintenis  onmogelijk  is  ten  gevolge  van  een  van  de  menselijke  wil 
onafhankelijke gebeurtenis die de schuldenaar niet kon voorzien of voorkomen.

Als  de  onmogelijkheid  de  verbintenis  uit  te  voeren  het  gevolg  is  van  een 
onvoorzienbare en onoverkomelijke handelingsonbekwaamheid van een fysieke persoon, 
moet, volgens eiser, rekening worden gehouden met de mogelijkheid van die persoon zich 
in rechte te laten vertegenwoordigen en het al dan niet effectief aanwezig zijn van een 
dergelijke vertegenwoordiger.

4. In het  eerste onderdeel van het enig middel tot cassatie verwijt eiser het hof van 
beroep de overmacht die leidt tot het niet verschuldigd zijn van de leegstandsbelasting te 
hebben  beoordeeld  aan  de  hand  van  de  onmogelijkheid  van  de  belastingplichtige  de 
woning te bewonen, terwijl bedoelde overmacht volgens eiser moet beoordeeld worden 
aan  de  hand  van  het  effectief  gebruik  van  die  woning  in  overeenstemming  met  de 
woonfunctie. Voorts verwijt  eiser de appelrechters te hebben beslist  dat een langdurig 
verblijf in een psychiatrische instelling dat dagtekent van voor de inwerkingtreding van 
het decreet van 18 mei 1999 als een geval van overmacht kan worden beschouwd.

In  het  tweede  onderdeel  verwijt  eiser  het  hof  van  beroep  overmacht  te  hebben 
weerhouden  in  hoofde  van  de  heer  C.  zonder  effectief  rekening  te  houden  met  de 
omstandigheid dat  betrokkene een voogd had die hem wettelijk vertegenwoordigde in 
burgerlijke handelingen en in het beheer van zijn goederen.

5. De aangevoerde grieven nopen tot een onderzoek hoe de notie ‘overmacht’ moet 
geïnterpreteerd worden in de context van het Leegstandsdecreet.

Het Grondwettelijk Hof oordeelde dat artikel 39, § 2, van het Leegstandsdecreet, zoals 
het  gold  in  1997  (d.i.  in  zijn  oorspronkelijke  versie),  het  grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel schendt doordat zij voor personen van wie de woning leegstaat om 
redenen onafhankelijk van hun wil niet in de mogelijkheid voorziet zich op overmacht te 
beroepen om aan de betaling van de leegstandheffing te ontsnappen (Grondwettelijk Hof, 
nr. 75/2006, 10 mei 2006, B.S. 28 juli 2006; Zie ook Grondwettelijk Hof, nr. 67/2000, 15 
juni 2000, B.S. 30 juni 2000).

Reeds voor bedoelde arresten van het Grondwettelijk Hof, had de Vlaamse decreetge-
ver ingegrepen door bij artikel 6 van het decreet van 7 juli 19983 artikel 39, § 2, derde lid, 
van het Leegstandsdecreet te wijzigen in die zin dat de Vlaamse Regering die over het be-
roep oordeelt, zijn beslissing kan steunen op bewezen overmacht.

Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat de decreetgever volgend doel voor ogen had:
“ De Vlaamse Regering moet haar beslissing ook kunnen steunen op onmiskenbare ge-

vallen van overmacht die niet uitdrukkelijk vermeld zijn in de onderafdelingen 6 en 7 om-
trent  de  vrijstellingen en schorsingen.  Een uitbreiding van het  aantal  vrijstellingen en 
schorsingen zal nooit tegemoetkomen aan alle specifieke gevallen van flagrante onbillijk-
heid. Bovendien zouden bij een dergelijke uitbreiding ongenuanceerde formuleringen bij-
na onvermijdelijk zijn waardoor een aantal  eigenaars ten onrechte de heffing ontlopen 
(…)”

Als voorbeeld van dergelijke gevallen van flagrante onbillijkheid die als overmacht 
kunnen worden beschouwd, wordt in de memorie van toelichting verwezen naar onver-
wacht langdurig verblijf in een rusthuis of in het buitenland ingevolge een zending, bouw-
vergunningen die op zich laten wachten, langlopende gerechtelijke procedures waardoor 
het houderschap van het zakelijk recht lange tijd precair is (Parl. St. Vl. Parl., 1049 (1997-
98).

3 Decreet van 7 juli 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassingen van de begroting 
1998, B.S. 28 aug. 1998, retroactief in werking getreden op 1 jan. 1998.
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Uit de memorie van toelichting blijkt dat deze flagrante onbillijkheden als overmacht 
worden  gekwalificeerd,  ofschoon  zij  vaak  geen  overmacht  uitmaken  in  de  strikt 
gemeenrechtelijke betekenis ervan (cfr. de artt. 1147 en 1148 B.W.).

Zo  bijvoorbeeld belet  in  se  niets  dat  iemand die  op onverwachte  zending  naar  het 
buitenland moet, zijn woning tijdelijk verhuurt aan of desnoods gratis ter beschikking stelt 
van een derde om aldus leegstand tegen te gaan (A. DE VISSCHER,  ‘Overmacht  inzake 
leegstandheffing voor woningen en gebouwen’, T.F.R. nr. 313, januari 2007, p. 5). 

Hetzelfde geldt voor de belastingplichtige die langdurig verblijft in een rusthuis.
6. Nu de decreetgever blijkens de memorie van toelichting  ‘langdurig verblijf in een 

rusthuis’  zonder  meer  als  overmacht  beschouwt  voor  de  toepassing  van  het 
Leegstandsdecreet,  valt  niet  in  te  zien  op  welke  grond  ‘langdurig  verblijf  in  een 
psychiatrische instelling’ niet als overmacht in aanmerking zou kunnen genomen worden. 

Het  gelijkheidsbeginsel  noopt  de  rechter  bovendien  het  decreet  op  een 
grondwetsconforme wijze uit te leggen, hetgeen impliceert dat personen die zich in een 
vergelijkbare situatie bevinden op dezelfde wijze aanspraak moeten kunnen maken op het 
inroepen van overmacht.

7. Bij artikel 3 van het decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het decreet van 
22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 (B.S. 29 
juni 1999),  werd aan artikel 41 van het Leegstandsdecreet een tweede lid toegevoegd 
luidend als volgt:

“Wordt evenmin als belastingplichtige beschouwd, de houder van het zakelijk recht zo-
als bedoeld in het vorige lid, van een woning die verblijft in een erkende ouderenvoorzie-
ning of die voor een langdurig verblijf werd opgenomen in een psychiatrische instelling of 
die zich in elke andere situatie bevindt waarbij overmacht kan worden bewezen.”

De  ratio  legis  van  deze  wijziging  spreekt  voor  zich.  Van  wie  langdurig,  voor 
onbepaalde  termijn  verpleegd  moet  worden  en  daarom  zijn  woning  niet  gebruikt 
overeenkomstig de woonbestemming, kan niet verwacht worden dat hij een einde maakt 
aan  die  leegstand  door  bijvoorbeeld  zijn  woning  tussentijds  te  verhuren  of  te  laten 
verhuren  door  een  wettelijk  vertegenwoordiger.  Door  de  betrokkene  als  niet 
belastingplichtige te kwalificeren, wordt tegemoet gekomen aan een onbillijk gevolg van 
de toepassing van het decreet zoals het initieel voorlag (A. DE VISSCHER, o.c., p. 7 - 8).

De  toevoeging  van  de  woorden  “of  zich  in  elke  andere  situatie  bevindt  waarbij 
overmacht kan worden bewezen”, wijst er opnieuw op dat de decreetgever de toestand 
van  de  personen  die  langdurig  verblijven  in  een  ouderenvoorziening  of  in  een 
psychiatrische instelling, als een geval van overmacht in aanmerking neemt.

Nochtans  kan  bezwaarlijk  gewaagd  worden  van  overmacht  in  de  strikte  juridische 
betekenis van het woord. Strikt genomen belet niets de langdurige verpleegde zijn woning 
te laten benutten als woning door een derde, al dan niet tegen betaling, desgevallend via 
de tussenkomst van zijn wettelijke vertegenwoordiger. Dat het nagenoeg onmogelijk is 
een derde daartoe  bereid te vinden,  zelfs  kosteloos en/of  dat  het  vanuit  pragmatische 
overwegingen volstrekt onwenselijk is  om daartoe demarches te ondernemen voor een 
langdurig verpleegde, doet  in se niet  ter zake. Overmacht in de stikt  juridische zin is 
bijgevolg niet aan de orde (A. DE VISSCHER, o.c., p. 8). 

Ofschoon artikel 41, tweede lid, van het Leegstandsdecreet nog niet toepasselijk was op 
voorliggende betwisting,  toch geeft  deze bepaling een belangrijke aanwijzing hoe het 
begrip  ‘overmacht’  in  dat  decreet  moet  worden  geïnterpreteerd,  te  meer  nu  de  hoger 
besproken memorie van toelichting bij het decreet van 7 juli 1998, waarbij artikel 39, § 2, 
derde lid, van het Leegstandsdecreet werd gewijzigd, in dat verband volledig in dezelfde 
lijn ligt als de uitlegging zoals die blijkt uit artikel 41, tweede lid.
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Personen  die  langdurig  verblijven  in  een  rusthuis  bevinden  zich  in  een 
overmachtssituatie  net  zoals  personen  die  langdurig  verblijven  in  een  psychiatrische 
instelling.

De appelrechters zijn er in deze zaak terecht van uitgegaan dat een langdurig verblijf in 
een psychiatrische instelling dat dagtekent van voor de inwerkingtreding van artikel 41, 
tweede lid, van het Leegstandsdecreet, niet belet dat een dergelijk verblijf niettemin als 
een geval van overmacht kan beschouwd worden, zij het dan op grond van artikel 39, § 2, 
derde lid, van dat decreet.

De strikte interpretatie die eiser geeft van het begrip overmacht in artikel 39, § 2, derde 
lid, van de Leegstandswet is dan ook niet in overeenstemming te brengen met de geest en 
de ratio legis van die bepaling die erop gericht is ‘flagrante onbillijkheden’ recht te zetten 
die verder rijken dan ‘overmacht’ in de gemeenrechtelijke betekenis.

Het middel faalt in zijn beide onderdelen naar recht.
Besluit: Verwerping.

ARREST

(A.R. C.06.0442.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 7 december 2005 gewezen 

door het Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Beatrijs Deconinck heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert in zijn verzoekschrift een middel aan.
Het verzoekschrift is aan dit arrest gehecht en maakt er deel van uit.
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
1. Krachtens artikel 25 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepa-

lingen tot begeleiding van de begroting 1996, hierna Leegstandsdecreet, legt het 
Vlaams Gewest  een  heffing  op  met  betrekking  tot  leegstaande  gebouwen en 
leegstaande woningen. Artikel 30, §2, van het Leegstandsdecreet bepaalt: "Een 
woning wordt beschouwd als leegstaand wanneer ze gedurende ten minste 12 op-
eenvolgende maanden niet effectief wordt gebruikt in overeenstemming met de 
woonfunctie".

2. Krachtens artikel 27 van het Leegstandsdecreet, wordt onder meer de volle 
eigenaar als belastingplichtige van de heffing beschouwd.

3. Conform artikel 39, §2, van het Leegstandsdecreet, zoals vervangen en aan-
gevuld bij artikel 6 van het decreet van 7 juli 1998, kan de belastingplichtige be-
roep aantekenen tegen de heffing bij de Vlaamse Regering. Indien het beroep 
wordt ingewilligd, beslist de Vlaamse Regering of de heffing geheel of gedeelte-
lijk moet betaald worden, dan wel of het gebouw en/of de woning wordt ge-
schrapt van de lijst. De beslissing kan daarbij gesteund zijn op bewezen over-
macht.

4. Bij decreet van 7 juli 1998, te dezen toepasselijk, heeft de decreetgever zo-
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doende beslist dat artikel 39, §2, in die zin moest worden begrepen dat onbillijke 
toestanden moesten worden vermeden. Daarom heeft het bepaald in dat artikel 
dat de beslissing over het beroep kon gebaseerd worden op bewezen overmacht.

Het begrip overmacht, bedoeld in artikel 39, §2, dient dan ook in een van het 
gemeen recht afwijkende uitleg te worden begrepen waarbij als overmacht reeds 
kan gelden de leegstand te wijten aan redenen buiten de wil van de houder van 
het zakelijk recht, van wie redelijkerwijze niet kan verwacht worden dat hij een 
einde stelt aan de leegstand.

5. Het bestreden arrest oordeelt:
- "de overmacht moet beoordeeld worden in hoofde van de belastingplichtige, 

en niet in hoofde van zijn voogd, de (verweerder)";
- "er kan geen twijfel over bestaan dat (de belastingplichtige) in de totale on-

mogelijkheid verkeerde, buiten zijn wil, om effectief te wonen in de woning";
- "...(de) staat van verlengde minderjarigheid (van de belastingplichtige) was 

een gebeurtenis die hij niet kon voorzien en niet kon vermijden".
6. De appelrechters oordelen in feite "dat een langdurig verblijf in een psychia-

trische instelling als een geval van overmacht kan worden beschouwd".
7. Aldus hebben de appelrechters naar recht kunnen beslissen dat het besluit 

van de gemachtigde ambtenaar wordt vernietigd omwille van overmacht in de 
zin van het decreet in hoofde van de belastingplichtige die hem belet gebruik te 
maken van zijn woning in overeenstemming met de woonfunctie.

Het onderdeel kan in zoverre niet worden aangenomen.
8. Voor het overige gaat het onderdeel ervan uit dat het arrest toepassing heeft 

gemaakt van artikel 41 van het Leegstandsdecreet, zoals gewijzigd bij het de-
creet van 18 mei 1999.

Het arrest bevat dergelijk oordeel echter niet.
Het onderdeel mist in zoverre feitelijke grondslag.
Tweede onderdeel
9. Het onderdeel, nu het uit de overweging dat "de overmacht moet beoordeeld 

worden in hoofde van de belastingplichtige, en niet in hoofde van zijn voogd", 
afleidt dat de appelrechters bij de beoordeling van de overmacht, geen rekening 
hebben gehouden met het feit dat de belastingplichtige een voogd had, berust op 
een verkeerde lezing van het arrest.

Het onderdeel mist feitelijke grondslag.

Dictum
Het Hof, 

Verwerpt het cassatieberoep.
Veroordeelt de eiser in de kosten.

26 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: mevr. Deconinck – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – 
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Advocaat: mr. van Eeckhoutte.

Nr. 509

1° KAMER - 26 september 2008

1º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAG - 
TERRITORIALITEITSBEGINSEL - DRAAGWIJDTE

2º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - DERDENBESLAG - 
SCHULDVORDERING - LOKALISATIE - BUITENLAND - RECHTSPERSOON - PERKEN

3º BESLAG — GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - DERDENBESLAG - 
VERKLARING VAN DERDE-BESLAGENE - INHOUD

1º Krachtens het territorialiteitsbeginsel, kan de Belgische rechter geen beslagmaatregel  
bevelen die betrekking heeft op een goed dat zich bevindt op het grondgebied van een 
vreemde Staat en kan een schuldeiser slechts een gerechtsdeurwaarder gelasten om 
beslag te leggen op de goederen van zijn debiteur die zich in België bevinden. 

2º  Een  schuldvordering  is  gelokaliseerd  in  de  Staat  waar  de  derde-beslagene  zijn  
woonplaats heeft of, indien de derde-beslagene een rechtspersoon is, in de Staat waar 
hij zijn zetel of voornaamste vestiging heeft; schuldvorderingen die verband houden met 
de activiteiten van een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse vennootschap worden 
geacht  zich  in  België  te  bevinden;  heeft  de  derde-beslagene  zijn  woonplaats  in  het  
buitenland  of  is  hij  aldaar  gevestigd  dan  kan bijgevolg  in  België  geen  beslag  onder 
derden  gelegd  worden  op  de  schuldvorderingen  van  de  beslagene  op  de  derde-
beslagene; indien de derde-beslagene een buitenlandse rechtspersoon is die in België 
een bijkantoor heeft, kan hier te lande onder het bijkantoor beslag gelegd worden op de  
schuldvorderingen die de beslagene heeft op die buitenlandse rechtspersoon wegens de 
activiteiten van het bijkantoor; dit beslag treft bijgevolg de andere schuldvorderingen niet  
die de beslagene heeft op die buitenlandse rechtspersoon. (Artt. 1445 en 1539 Ger.W.)

3º  In  de  verklaring  door  de  derde-beslagene  te  doen  binnen  vijftien  dagen  na  het  
derdenbeslag, dient slechts melding te worden gemaakt van de bedragen die voor een  
Belgische rechtbank zouden kunnen gevorderd worden.  (Artt. 1452, eerste lid, 1539 en 
1542, tweede lid Ger.W.)

(FG HEMISPHERE ASSOCIATES LLC, vennootschap naar het recht van de staat Delaware T. GECAMINES, publieke 
onderneming naar Congolees recht)

ARREST

(A.R. C.07.0519.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, gewezen op 22 mei 2007 van het 

Hof van Beroep te Brussel.
Raadsheer Eric Dirix heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Dirk Thijs heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiseres voert in haar verzoekschrift een middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
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- de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 (zijnde Titel XVIII 
van Boek III van het Burgerlijk Wetboek);

- de artikelen 1445, 1452, 1503, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek.
Aangevochten beslissingen
Het bestreden arrest verklaart de vorderingen van eiseres die ertoe strekten de verweer-

ster te horen veroordelen tot betaling of afgifte van de in beslag genomen bedragen en de 
verweerster te horen veroordelen tot schuldenaar van de oorzaak en kosten van het beslag, 
ongegrond en verklaart de vordering van de verweerster om de beschikking van 7 april 
2005 van de beslagrechter te horen intrekken en zich te horen veroordelen tot het geven 
van handlichting met betrekking tot het bij exploot van 11 april 2005 gelegde bewarend 
beslag onder derden, gegrond, en dit op grond van de volgende motieven:

"5. Gecamines België stelt dat zij in haar verklaring van derde-beslagene enkel haar ei-
gen schulden moet opnemen en niet die van Gecamines.

Gecamines België heeft geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid. In wezen is zij dus 
een deel van Gecamines dat in België gelegen is.

Artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere schuldeiser onder een 
derde bewarend beslag kan leggen op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar 
verschuldigd is. Artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de schuldeiser die 
een uitvoerbare titel bezit uitvoerend beslag onder derden kan leggen op de bedragen en 
zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn.

Deze wetsbepalingen maken geen onderscheid tussen de bedragen door de derde-besla-
gene verschuldigd in België of in het buitenland.

Dergelijk onderscheid bestaat enkel wanneer de hoofdzetel en het bijkantoor een afzon-
derlijke rechtspersoonlijkheid hebben, wat hier niet het geval is (E. Dirix en K. Broeckx, 
Beslag (APR, 2001), blz. 413, nr. 709; E. Dirix, Beslag en collectieve schuldenregeling 
(overzicht van rechtspraak, 1997-2001), TPR 2002, blz. 1256, nr. 96).

Er wordt echter een beperking op dit principe aangenomen in die zin dat het beslag on-
der derden enkel kan gelegd worden in die Staten waar de schuldeiser van de derde-besla-
gene zelf de betaling van zijn schuldvordering kan eisen. Deze stelling is in overeenstem-
ming met het principe van de territoriale werking van het beslag (M Grégoire, La succur-
sale bancaire confrontée à la saisie-arrêt, Cahiers AEDBF (Bruylant, 1996), p. 251-253; 
RPDB, Comp. VIII, V° La saisie-arrêt bancaire, p. 813, n° 23).

De schuldeiser die tot beslag onder derden wil overgaan moet dus nagaan waar zijn 
schuldenaar, schuldeiser van de toekomstige derde-beslagene, betaling van de toekomsti-
ge derde-beslagene kan eisen (M. Grégoire, La succursale bancaire confrontée à la saisie-
arrêt, Cahiers AEDBF (Bruylant, 1996), p. 251).

Aangezien deze beperking in overeenstemming is met het principe van de territoriale 
werking van het beslag dat verhindert dat vermogensbestanddelen die zich niet op Bel-
gisch grondgebied bevinden door een Belgische beslagmaatregel worden getroffen en te-
vens belet dat een procedure aanhangig wordt gemaakt in een Staat waarin geen enkele 
band met de zaak bestaat, dient te worden aangenomen dat deze hier van toepassing is.

(De eiseres) merkt op dat de aanvaarding van deze beperking tot gevolg heeft dat een 
bijkantoor zonder afzonderlijke rechtspersoonlijkheid steeds kan verklaren niets verschul-
digd te zijn. De voorbeelden aangehaald door M. Grégoire bewijzen het tegendeel (M. 
Grégoire, La succursale bancaire confrontée à la saisie-arrêt, Cahiers AEDBF (Bruylant, 
1996), p. 253).

Gecamines België  stelt  dat  Gecamines betrekkingen met  Snel  onderhoudt  maar  dat 
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deze alle in de Democratische Republiek Kongo gesitueerd zijn en dat de schuldvorderin-
gen die het gevolg van deze betrekkingen zijn eveneens in de Democratische Republiek 
Kongo gesitueerd zijn. Schuldvorderingen worden immers gelokaliseerd in de woonplaats 
van de schuldenaar en Gecamines is een Kongolees overheidsbedrijf met maatschappelij-
ke zetel in de Democratische Republiek Kongo (G. Van Hecke en K. Lenaerts, Internatio-
naal privaatrecht (APR, 1989, blz. 310, nr. 661; E. Dirix en K. Broeckx, Beslag (APR, 
2001), blz. 70, nr. 94).

Gecamines België roept verder in dat de betalingen van Gecamines aan Snel in de De-
mocratische Republiek Kongo plaatsvinden.

Deze argumenten van Gecamines België stemmen overeen met een interne nota van 1 
maart 2004 van Gecamines België aan Gecamines waarin zij het heeft over de schulden 
die in Kongo gelokaliseerd zijn. De omschrijving van de activiteiten van Gecamines Bel-
gië bij de aanvraag van Gecamines tot inschrijving in het handelsregister van Brussel op 8 
februari 1982 is de bevoorrading en wisselstukken en uitrustingsgoederen voor de produc-
tiecentra van Shaba en in Europa de aanwerving en het bestuur van het uitgeweken perso-
neel verzekeren. Deze activiteiten betreffen op generlei wijze relaties met Snel.

(De eiseres) van haar kant beperkt zich ertoe te stellen dat Gecamines beslagbare goe-
deren in België heeft en dat zij haar schulden aan Snel bevrijdend in België kan betalen.

Deze beweringen volstaan niet om aan te nemen dat Snel, schuldenaar van (de eiseres), 
betaling van Gecamines België kan eisen en wegen niet op tegen de in dit verband door 
Gecamines België ingeroepen argumenten en de concrete vaststellingen hierover.

Er moet derhalve worden aangenomen dat in deze zaak Gecamines België terecht in-
roept dat zij in haar verklaring van derde-beslagene slechts haar schulden moest opnemen 
en niet die van Gecamines.

Vermits uit de verklaring van derde-beslagene van 28 januari 2004 blijkt dat Gecami-
nes België geen gelden aan Snel verschuldigd is, is de vordering van (de eiseres) onge-
grond.

6. Krachtens artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek, is de derde-beslagene wiens 
schuld vaststaand en eisbaar is, ertoe gehouden overeenkomstig zijn verklaring, op over-
legging van het exploot van aanzegging, afgifte te doen in handen van de gerechtsdeur-
waarder van het bedrag van het beslag, bij gebreke waarvan hij daartoe veroordeeld wordt 
op dagvaarding door de beslaglegger voor de beslagrechter.

(De eiseres) heeft op grond van dit wetsartikel de toelating gevraagd om bewarend be-
slag onder derden te leggen ten laste van Gecamines, wat haar is toegestaan bij beschik-
king van 7 april 2005.

Bij lezing van het verzoekschrift blijkt niet dat dit tevens op artikel 1542 van het Ge-
rechtelijk Wetboek gestoeld is.

Ter zake wordt er beslag onder derden gelegd bij Gecamines België. Het verwijt van 
(de eiseres) dat er geen afgifte van het bedrag van het beslag gebeurt overeenkomstig arti-
kel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek betreft dus Gecamines België. Er is hierboven 
vastgesteld dat Gecamines België volgens haar verklaring van derde-beslagene van 28 ja-
nuari 2004 geen gelden aan Snel verschuldigd is. Haar aanvullende verklaring van 14 mei 
2004 dient hier niet in aanmerking te komen daar dit de schulden van Gecamines betreft, 
die Gecamines België in haar verklaring niet moet opnemen, zoals zij trouwens reeds in 
haar verklaring van 28 januari 2004 uitdrukkelijk meedeelt en waarnaar zij in haar aanvul-
lende verklaring van 14 mei 2004 nogmaals verwijst.

Gecamines België was dus niet gehouden tot afgifte van het bedrag van het beslag ver-
mits er in haar hoofde geen vaststaande en eisbare schuld is.

De eerste rechter heeft bijgevolg terecht de beschikking van 7 april 2005 ingetrokken 
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en vastgesteld dat het op basis hiervan gelegde bewarend beslag opgeheven wordt" (be-
streden arrest, blz. 5-7).

Grieven
Eerste onderdeel
Artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de schuldeiser die een uitvoer-

bare titel bezit, bij gerechtsdeurwaardersexploot uitvoerend beslag onder derden kan leg-
gen op de bedragen en zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn.

Artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere schuldeiser, op grond van 
authentieke of onderhandse stukken, bij gerechtsdeurwaarder, onder een derde, bewarend 
beslag kan leggen op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is.

Luidens artikel 1452 van het Gerechtelijk Wetboek, is de derde-beslagene gehouden 
binnen vijftien dagen na het derdenbeslag verklaring te doen van de sommen of zaken die 
het voorwerp zijn van het beslag. De verklaring moet nauwkeurig alle dienstige gegevens 
voor de vaststelling van de rechten van partijen vermelden. Deze bepaling is luidens arti-
kel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek ook van toepassing op het uitvoerend beslag onder 
derden.

Artikel 1542 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, indien de derde-beslagene zijn 
verklaring niet doet binnen vijftien dagen na het derdenbeslag of ze niet met nauwkeurig-
heid heeft gedaan en zoals gezegd wordt in artikel 1452, de derde-beslagene die daartoe 
voor de beslagrechter wordt gedagvaard, schuldenaar verklaard kan worden, voor het ge-
heel of voor een gedeelte van de oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten daar-
van, onverminderd de kosten van de tegen hem ingestelde rechtspleging, die in die geval-
len te zijnen laste zijn.

Overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk Wetboek kan de derde-beslagene die 
na het verstrijken van de termijnen niet vrijwillig afgifte doet van het bedrag van het be-
slag in handen van de gerechtsdeurwaarder, daartoe worden veroordeeld door de beslag-
rechter.

Artikel 7 van de Hypotheekwet bepaalt bovendien dat ieder die persoonlijk verbonden 
is, gehouden is zijn verbintenissen na te komen, onder verband van al zijn goederen, hetzij 
roerende, hetzij onroerende, zo tegenwoordige als toekomstige. Artikel 8 van de Hypo-
theekwet bepaalt  dat de goederen van de schuldenaar strekken tot  gemeenschappelijke 
waarborg voor zijn schuldeisers.

Uit al deze wetsbepalingen vloeit voort dat de schuldeiser beslag kan leggen op alle 
goederen van de schuldenaar,  ongeacht  waar  deze zich bevinden.  Dit  vloeit  eveneens 
voort uit artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan het beslag kan 
worden gedaan buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde.

De bedragen die een derde verschuldigd is aan de schuldenaar, maken deel uit van het 
vermogen van de schuldenaar, zodat de schuldeiser op deze bedragen beslag kan leggen.

De derde-beslagene moet in zijn verklaring bijgevolg melding maken van alle bedragen 
die hij aan de beslagen schuldenaar verschuldigd is, ook als de tegoeden van de beslagen 
schuldenaar zich in het buitenland bevinden. Dit is slechts anders, indien de Belgische 
vestiging en de buitenlandse vestiging van de derde-beslagene afzonderlijke rechtsper-
soonlijkheid genieten.

De appelrechters stellen vast dat de verweerster 233.604.926,97 USD verschuldigd is 
aan Snel (bestreden arrest, p. 2, vierde laatste alinea). Zij stellen eveneens vast dat "Geca-
mines België" geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid heeft en dus een deel is van de 
verweerster dat in België is gelegen, en dat de hoofdzetel en het bijkantoor van de ver-
weerster geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid hebben (bestreden arrest, p. 5, vierde en 
zevende alinea).



Nr. 509 - 26.9.08 HOF VAN CASSATIE 2083 

Door niettemin te beslissen dat de verweerster in haar verklaring van derde-beslagene 
slechts de schulden van haar Belgische bijkantoor moest opnemen, en op grond daarvan 
de vorderingen van de eiseres wegens onvolledige en laattijdige verklaring en wegens het 
gedeeltelijk uit handen geven van het voorwerp van het beslag, alsook de vordering van 
de eiseres strekkende tot afgifte van het bedrag van het beslag ongegrond te verklaren, 
schenden de appelrechters derhalve de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet en 1445, 
1452, 1503, 1539, 1542 en 1543 van het Gerechtelijk Wetboek.

Tweede onderdeel
Artikel 1445 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere schuldeiser, op grond van 

authentieke of onderhandse stukken, bij gerechtsdeurwaarder, onder een derde, bewarend 
beslag kan leggen op de bedragen of zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd is.

Artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de schuldeiser die een uitvoer-
bare titel bezit, bij gerechtsdeurwaardersexploot uitvoerend beslag onder derden leggen, 
op de bedragen en zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd zijn.

De derde-beslagene die na het verstrijken van de termijnen niet vrijwillig afgifte doet 
van het bedrag van het beslag in handen van de gerechtsdeurwaarder, kan daartoe worden 
veroordeeld door de beslagrechter overeenkomstig artikel 1543 van het Gerechtelijk Wet-
boek.

Op grond van voormelde bepalingen kan onder een Belgische vestiging van een rechts-
persoon met zetel in het buitenland beslag gelegd worden op alle bedragen en zaken die 
de rechtspersoon aan de schuldenaar verschuldigd is. De wet maakt daarbij geen onder-
scheid tussen schuldvorderingen die in België of in het buitenland gelokaliseerd zijn.

Ook schuldvorderingen die in het buitenland gelokaliseerd zijn, maken deel uit van het 
beslag.

Dit vloeit niet enkel voort uit artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek maar ook uit 
de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet, op grond waarvan alle goederen van de derde-
beslagene het strekken tot gemeenschappelijke waarborg voor de schuldenaar, alsook uit 
artikel 1503 van het Gerechtelijk Wetboek, op grond waarvan het beslag kan worden ge-
daan buiten de woonplaats van de schuldenaar en bij een derde.

Terzake stellen de appelrechters vast dat de eiseres een schuldvordering heeft op Snel 
ten belope van 80.524.670,43 USD en dat de verweerster 233.604.926,97 USD verschul-
digd is aan Snel. Uit de vaststellingen van de appelrechters blijkt eveneens dat de ver-
weerster in België een vestiging heeft en dat er zich goederen en gelden toebehorend aan 
de verweerster in België bevonden.

Uit de artikelen 1445, 1503 en 1539 van het Gerechtelijk Wetboek en 7 en 8 van de Hy-
potheekwet vloeit voort dat eiseres beslag kan leggen op de bedragen die de verweerster 
verschuldigd is aan Snel en aan de Democratische Republiek Congo, ongeacht waar de 
schuldvordering gelokaliseerd is.

Door te beslissen dat het beslag onder derden enkel kan gelegd worden in die staten 
waar de beslagen schuldenaar, schuldeiser van de derde-beslagene, zelf de betaling van 
zijn schuldvordering kan eisen, en dat, nu Snel en de Democratische Republiek Congo 
geen betaling van hun schuldvordering konden eisen van de verweerster in België, de ver-
weerster niet gehouden was tot afgifte van het bedrag van het beslag, schenden de appel-
rechters de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet en 1445, 1503, 1539 en 1543 van het 
Gerechtelijk Wetboek.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
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1. Krachtens het territorialiteitsbeginsel, kan de Belgische rechter geen beslag-
maatregel  bevelen  die  betrekking heeft  op een  goed  dat  zich bevindt  op het 
grondgebied van een vreemde Staat en kan een schuldeiser slechts een gerechts-
deurwaarder gelasten om beslag te leggen op de goederen van zijn debiteur die 
zich in België bevinden.

2. Een schuldvordering is gelokaliseerd in de Staat waar de derde-beslagene 
zijn woonplaats heeft of, indien de derde-beslagene een rechtspersoon is, in de 
Staat waar hij zijn zetel of voornaamste vestiging heeft. 

Schuldvorderingen die verband houden met de activiteiten van een Belgisch 
bijkantoor van een buitenlandse vennootschap worden geacht zich in België te 
bevinden.

3. Heeft de derde-beslagene zijn woonplaats in het buitenland of is hij aldaar 
gevestigd dan kan bijgevolg in België geen beslag onder derden gelegd worden 
op de schuldvorderingen van de beslagene op de derde-beslagene.

4. Indien de derde-beslagene een buitenlandse rechtspersoon is die in België 
een bijkantoor heeft, kan hier te lande onder het bijkantoor beslag gelegd worden 
op de schuldvorderingen die de beslagene heeft op die buitenlandse rechtsper-
soon wegens de activiteiten van het bijkantoor. Dit beslag heeft uitsluitend de 
onbeschikbaarheid van deze schuldvorderingen tot gevolg en treft bijgevolg niet 
andere schuldvorderingen die de beslagene heeft op die buitenlandse rechtsper-
soon.

5. Het onderdeel berust op de foutieve juridische onderstelling dat onder het 
Belgisch bijkantoor van een rechtspersoon, met zetel in het buitenland, beslag 
kan worden gelegd op alle bedragen die deze rechtspersoon aan de beslagene 
verschuldigd is, zonder dat rekening moet worden gehouden met het feit of die 
bedragen al dan niet verband houden met de activiteiten van het Belgisch bijkan-
toor.

Het onderdeel faalt naar recht. 
Eerste onderdeel
6. Krachtens artikel 1539 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de schuldeiser die 

een uitvoerbare titel bezit, bij deurwaardersexploot uitvoerend beslag onder der-
den leggen, op de bedragen en zaken die deze aan zijn schuldenaar verschuldigd 
is.

Krachtens artikel 1452, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, is de derde-
beslagene, binnen vijftien dagen na het  derdenbeslag,  gehouden verklaring te 
doen van de sommen of zaken die het voorwerp zijn van een beslag.

Luidens het tweede lid van die wetsbepaling, moet de verklaring nauwkeurig 
alle dienstige gegevens voor de vaststelling van de rechten van partijen vermel-
den en inzonderheid de oorzaken en het bedrag van de schuld, de dag van haar 
opeisbaarheid en in voorkomend geval haar modaliteiten.

Krachtens artikel 1542, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, kan de derde-
beslagene die daartoe voor de beslagrechter wordt gedagvaard, schuldenaar ver-
klaard worden, voor het geheel of voor een gedeelte van de oorzaken van het be-
slag, alsmede voor de kosten daarvan, onverminderd de kosten van de tegen hem 
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ingestelde rechtspleging, die in die gevallen te zijnen laste zijn, indien hij zijn 
verklaring niet  doet binnen vijftien dagen na het derdenbeslag of ze niet met 
nauwkeurigheid heeft gedaan.

7. Uit het antwoord op het tweede onderdeel blijkt dat een beslag onder een 
buitenlandse rechtspersoon, die in België een bijkantoor heeft, slechts de bedra-
gen treft die verband houden met de exploitatie van het bijkantoor.

In de verklaring dient slechts melding te worden gemaakt van de bedragen die 
voor een Belgische rechtbank zouden kunnen gevorderd worden.

8. Het hof van beroep dat vaststelt dat Snel geen betaling van Gecamines in 
België kon eisen en oordeelt dat Gecamines België in haar verklaring van derde-
beslagene slechts "haar schulden" moest opnemen, schendt de in het onderdeel 
aangewezen wetsbepalingen niet.

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

26 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter – Verslag-
gever: de h. Dirix – Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal – Advo-
caten: mrs. Verbist en Kirkpatrick.

Nr. 510

1° KAMER - 26 september 2008

1º REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN — ALGEMEEN - 
BURGERLIJKE ZAKEN - SUBSTITUTIE VAN MOTIEVEN - CASSATIEMIDDEL - ONTVANKELIJKHEID

2º CASSATIEMIDDELEN — BURGERLIJKE ZAKEN — BELANG - SUBSTITUTIE VAN 
MOTIEVEN - ONTVANKELIJKHEID

1º en 2° Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat niet tot cassatie  
kan leiden doordat de bestreden beslissing op grond van een door het Hof in de plaats  
gestelde reden naar recht verantwoord is1.

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

ARREST

(A.R. C.07.0416.N)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen de vonnissen op respectievelijk 14 februari 

2005 en 7 mei 2007, in hoger beroep, gewezen door de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Hasselt.

1 Zie Cass., 22 april 2005, A.R. C.04.0194.N, A.C. 2005, nr. 238.
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Gelet op het arrest van het Hof van 26 juni 20082.
De eiser heeft op 24 september 2008 een nota ter griffie neergelegd.
De verweerder sub 1 heeft op 18 september 2008 een nota ter griffie neerge-

legd.
Afdelingsvoorzitter Ernest Waûters heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal met opdracht André Van Ingelgem heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
(...)

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
(...)
6. Op grond van (voormelde) in de plaats gestelde redenen is de beslissing van 

de appelrechters  dat  de hogere beroepen ontvankelijk  zijn,  naar  recht  verant-
woord.

In zoverre het middel schending aanvoert van artikel 1053 van het Gerechtelijk 
Wetboek, kan het niet tot cassatie leiden en is het, bij gebrek aan belang, niet 
ontvankelijk.

7. Voor het overige is het middel geheel afgeleid uit de vergeefs aangevoerde 
schending van artikel 1053 van het Gerechtelijk Wetboek en is het in zoverre 
niet ontvankelijk.

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

26 september 2008 – 1° kamer – Voorzitter: de h. Londers, eerste voorzitter – Verslag-
gever: de h. Waûters – Gelijkluidende conclusie van de h. Van Ingelgem, advocaat-gene-
raal met opdracht – Advocaten: mrs. Maes en Geinger.

2 In dat - hiervoor onder nr. 510 gepubliceerd - arrest stelt het Hof de vraag of het bestreden vonnis 
niet naar recht verantwoord is  op in de plaats gestelde redenen, die het  Hof vermeldt,  zodat het 
middel, al was het gegrond, niet ontvankelijk is, in zoverre het schending aanvoert van artikel 1053, 
van het Gerechtelijk Wetboek. Het Hof heeft de zaak toen verdaagd naar de openbare terechtzitting 
van 26 september 2008 teneinde de partijen toe te  laten over deze vraag standpunt  in  te  nemen 
(conform de rechtspleging weerhouden in zijn Jaarverslag 2006, p. 199). Het hierna gepubliceerd 
arrest, op deze terechtzitting uitgesproken - na neerlegging van de nota's van de partijen en nieuwe 
behandeling  -  heeft  die  redenen  integraal  aangenomen.  De  samenvatting  ervan  wordt  derhalve 
beperkt tot wat het toevoegt aan het arrest van 26 juni 2008, waarnaar voor het overige verwezen 
wordt.
Zie ook Cass., 19 maart 2007, A.R. C.03.0582.N, A.C. 2007, nr. 145. 
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Nr. 511

3° KAMER - 29 september 2008

1º ARBEID — ALGEMEEN - UITOEFENING VAN EEN BEROEPSACTIVITEIT - VRIJHEID - 
BEPERKINGEN - GRENZEN

2º OVEREENKOMST — BESTANDDELEN — OORZAAK - ONGEOORLOOFDE 
OORZAAK - UITOEFENING VAN EEN BEROEPSACTIVITEIT - VRIJHEID - OPENBARE ORDE - SCHENDING 
- GEVOLG

3º OPENBARE ORDE - OVEREENKOMST - BESTANDDELEN - UITOEFENING VAN EEN 
BEROEPSACTIVITEIT - VRIJHEID - OPENBARE ORDE - SCHENDING - GEVOLG

1º Aan de vrijheid om een betaalde beroepsactiviteit te verrichten, kunnen alleen de bij wet  
bepaalde beperkingen worden gesteld1. 

2º en 3° Een overeenkomst die, buiten de bij wet toegestane gevallen, ertoe strekt een van 
de partijen toe te staan de andere partij te beletten zijn beroepsarbeid vrij te verrichten,  
heeft een ongeoorloofde oorzaak en is volstrekt nietig2. 

(M. T. G. e.a.)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.06.0443.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 30 maart 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 3 juli 2008 van de eerste voorzitter verwezen 

naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan:
Geschonden wettelijke bepalingen
- algemeen beginsel van het recht van verdediging, zoals het met name is vastgelegd in 

artikel 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek;
- de artikelen 12, eerste lid, 23 en 149 van de Grondwet;
- de artikelen 4.1 en 4.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd 
bij de wet van 13 mei 1955;

- de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3, a), van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, opgemaakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij de 
wet van 15 mei 1981;

- de artikelen 6, 1108, 1128, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek;
- artikel 7, §6 en 8, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-

pelijke zekerheid der arbeiders;

1 Zie eensl. concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 511.
2 Ibid.
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- de artikelen 1, 2, 3 en 27 van het koninklijk besluit van 28 november 1975 betreffende 
de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemiddeling tegen betaling;

- de artikelen 1, 2, §1 en 3, 3 en 8 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de ar-
beidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;

- de artikelen 1, §1, 7, 21, 31, §1, eerste lid, en 2, en 39, 3°, van de wet van 24 juli 1987 
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werk-
nemers ten behoeve van gebruikers.

Aangevochten beslissing
Het arrest stelt de volgende feiten vast:
1° "De heer G. (rechtsvoorganger van de verweersters) en (de eiser) hebben op 2 juni 

1995 de volgende overeenkomst gesloten: 'De speler erkent bij deze overeenkomst dat hij 
de exclusieve eigendom is van de heer G., daar hij de speler met eigen financiële midde-
len heeft aangekocht. De heer G. heeft zich ertoe verbonden de speler gratis ter beschik-
king te stellen van de Royal Football Club Wallonia Walhain, met stamnummer 3.262. De 
speler kan geen enkele transfer naar of aansluiting bij een andere club vragen zonder de 
schriftelijke toestemming van de heer G., zoniet is hij aan de eigenaar een vergoeding ver-
schuldigd, berekend op grond van de opleidingsvergoeding die bedongen is in een over-
eenkomst voor beroepsvoetballers. In dat geval zal de vergoeding berekend worden op 
grond van de berekeningsregel die vastgelegd is in de reglementen van de Koninklijke 
Belgische Voetbalbond (...)'. Op dezelfde datum (2 juni 1995) heeft (de eiser) het volgen-
de document opgemaakt: 'Ik, ondergetekend S.M., verklaar hierbij een bedrag van 50.000 
frank te hebben ontvangen voor de ondertekening van de transfer van Braine naar W. 
Walhain door bemiddeling van mijn eigenaar, de heer C.G.'. Volgens de 'verkoopovereen-
komst'  van 13 juni 1995 wordt (de eiser) van Braine naar W. Walhain getransfereerd: 
'Verkoopovereenkomst: wij, ondergetekend zetel van Braine, verklaren van de heer C. G. 
(...) een bedrag van 600.000 frank te hebben ontvangen voor de definitieve transfer van de 
speler S. M.'";

2° De eiser "oefende zijn voetbalactiviteit uit in de volgende clubs: 
- seizoen 1996-1997 in R.F.C. Walhain; - seizoen 1997-1998 in K.V. Mechelen; - sei-

zoen 1998-1999 in Strombeek";
3° Aangezien de eiser "zich voor het seizoen 1999-2000 klaarblijkelijk bij een andere 

club wou aansluiten, besloten de partijen bij overeenkomst van 1 april 1998 om de trans-
fervoorwaarden als volgt aan te passen: 'Tussen de twee partijen wordt overeengekomen 
dat de eiser geheel vrij (gratis) zijn transfer zal kunnen aanvragen vanaf het seizoen 1999-
2000, zodra hij, uiterlijk op 10 juni 1999, een bedrag van 350.000 frank zal hebben be-
taald aan de heer C. G. Deze overeenkomst sluit niet uit dat de twee partijen achteraf een 
andere regeling treffen'. In een brief van 23 april 1999 schrijft de Koninklijke Belgische 
Voetbalbond (K.B.V.B.) (aan de eiser): 'Mijnheer, (...) wij hebben kennisgenomen van het 
ontslag dat u ingediend hebt voor de periode van 15 maart tot 15 april'. Daarenboven ver-
meldt de brief: 'P.S.: Indien een betaling of "opleidings-vergoeding" verschuldigd is, zul-
len  de  financiële  verrichtingen  automatisch  verlopen  via  de  rekening-courant  van  de 
clubs'. Voor het seizoen 1999-2000 heeft (de eiser) zich aangesloten bij een andere club 
(die van Tienen)";

4° "In een brief van 8 april 1999 maant de heer G. (de eiser) aan om hem een bedrag 
van 350.000 frank terug te betalen: 'Geachte heer, ik was erg verrast door de aangetekende 
brief die u naar onze club gestuurd hebt met het verzoek om u uw vrijheid terug te geven. 
Ik heb u steeds de vrijheid van clubkeuze geschonken en ik had daarenboven reeds een 
door de heer S. ondertekend blanco formulier voor de transfer van een jaar of voor een de-
finitieve transfer. Kortom, u weet dat wij samen een burgerlijke overeenkomst hebben on-
dertekend betreffende een schuld, in mijn voordeel, voor een bedrag van 350.000 frank. Ik 
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keer met uw dossier net terug van mijn advocaat en die overeenkomst is thans opeisbaar 
om uw vrijheid te verkrijgen";

5° "De Royal football club Wallonia Walhain, waarvan de heer G. zegt de voorzitter te 
zijn, blijkt geen rechtspersoonlijkheid te hebben en zou dus een gewone feitelijke vereni-
ging zijn die doorgaans omschreven wordt als 'ontspanningskring' (...). De heer G. toont 
niet aan dat hij enige juridische vertegenwoordigingsbevoegdheid zou hebben in naam 
van de R.F.C. Wallonia Walhain, zodat geacht moet worden in eigen naam en niet als 
voorzitter van de club te hebben gehandeld";

6° "Het door de heer G. gevorderde bedrag wordt volgens hem berekend op grond van 
het bedrag dat hij oorspronkelijk betaald had om de speler zijn vrijheid terug te geven, on-
der aftrek van de bedragen of commissielonen die betaald zijn naar aanleiding van de ver-
schillende opeenvolgende transfers";

7° Volgens de conclusie van de eiser oefent hij zijn voetbalactiviteit uit onder een be-
roepsstatuut en "wil hij economisch voordeel halen uit de beoefening van die sport".

Het arrest veroordeelt de eiser vervolgens om aan de verweersters, die het geding heb-
ben hervat na het overlijden van de heer G. op 31 augustus 2004, een bedrag van 8.676,27 
euro (of 350.000 frank) te betalen, verhoogd met de moratoire interest met ingang van 10 
juni 1999, verwerpt de tegenvordering van de eiser tot betaling van een vergoeding we-
gens tergend en roekeloos geding, en veroordeelt de eiser in de appelkosten.

Het arrest grondt die beslissing op de volgende redenen:
A. "Er wordt niet rechtsgeldig betwist dat de heer G. een bedrag van 600.000 frank 

heeft betaald om (de eiser) de mogelijkheid te bieden zijn vorige club voor R.F.C. Wallo-
nia Walhain te verlaten. De partijen blijven erg vaag over de juridische aard van hun con-
tractuele betrekkingen die, bijvoorbeeld, omschreven kunnen worden als een agentuur-
overeenkomst of een lening die de heer G. (aan de eiser) heeft toegestaan om hem in staat 
te stellen een eventuele 'opleidingsvergoeding' of zelfs een voorschot aan de club van oor-
sprong terug te betalen";

B. "De verschillende overeenkomsten die de partijen gesloten hebben, zijn in een ou-
derwetse stijl opgemaakt. Daarom zijn ze nog niet strijdig met de Grondwet. Niet belet 
immers dat een persoon zijn arbeidstijd of zijn arbeidsprestaties aan een werkgever ver-
huurt. Niets belet een opdrachtgever evenmin om een van zijn aangestelden en zijn dien-
sten aan een derde af te staan. Te dezen wordt de 'vrijheid' (van de eiser) door de litigieu-
ze overeenkomsten net zo min aangetast als die van een handelsvertegenwoordiger die 
contractueel gebonden is door een concurrentiebeding of die van een militair die na zijn 
opleiding voor een welbepaalde tijd in dienst treedt. (De eiser) beroept zich tevergeefs op 
de schending van de artikelen 12 en 17 (lees: 27) van de Grondwet, die de vrijheid van de 
persoon en de vrijheid van vereniging waarborgen. Het huidige geschil houdt geen ver-
band met de vrijheid van vereniging en tast de vrijheid (van de eiser) niet aan, behalve 
wanneer hij bij een transfer verplicht is een transfer-, opleidings- of bevorderingsvergoe-
ding terug te betalen, die de partijen zelf overeengekomen zijn";

C. "Om dezelfde redenen als die welke hiervoor vermeld worden, blijkt evenmin dat 
het voorwerp van de overeenkomst van 1 april 1998 strijdig zou zijn met de openbare 
orde en de goede zeden. Een beding dat een schadevergoeding oplegt in geval van ontbin-
ding van de overeenkomst, is niet strijdig met de openbare orde";

D. "(De eiser), die een van de vele opmaakfouten in de overeenkomsten als voorwend-
sel gebruikt, denkt een argument te kunnen putten uit het feit dat de overeenkomst van 1 
april 1998 hem 'zijn vrijheid teruggaf', terwijl er over die vrijheid niet te onderhandelen 
valt. Het ging hier uiteraard om zijn vrijheid om voor een andere voetbalclub te kiezen. 
Het voorwerp van de overeenkomst is geoorloofd";
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E. "Het is niet bewezen dat de heer G. geen mecenas voor 'zijn' club was maar veeleer 
een activiteit zou hebben uitgeoefend die verboden wordt bij het koninklijk besluit van 28 
november 1995 (lees: 1975) betreffende de exploitatie van bureaus voor arbeidsbemidde-
ling tegen betaling, aangezien niet is aangetoond dat hij enig materieel voordeel of enige 
vergoeding zou hebben verkregen. Het optreden van de heer G. is niet in strijd met het 
verbod dat opgelegd wordt bij het koninklijk besluit van 28 november 1995 (lees: 1975). 
De activiteit die bij dat koninklijk besluit verboden wordt, heeft immers betrekking op 'ie-
dere natuurlijke of rechtspersoon die, onder welke naam ook, als intermediair fungeert ter 
bezorging van een betrekking aan een werknemer, met het doel, hetzij een rechtstreeks of 
indirect materieel voordeel te bekomen van de werknemer of de persoon die deze in dienst 
neemt, hetzij, zonder daarbij materiaal voordeel na te streven, van de eerste of de tweede 
een bijdrage, toelatings- of inschrijvingsgeld of enige vergoeding te innen voor zijn optre-
den'. In dit geval heeft de heer G. uit de transactie geen enkel materieel of ander voordeel 
gehaald. Integendeel, hij heeft zelf het bedrag voorgeschoten dat (de eiser) in staat moest 
stellen zijn vorige werkgever te verlaten. (De eiser) betwist noch die betaling noch het be-
drag ervan";

F. "Krachtens artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek, strekken alle overeenkomsten 
die wettig zijn aangegaan, de partijen tot wet. Zij kunnen niet herroepen worden dan met 
hun wederzijdse toestemming of op de gronden door de wet erkend. Te dezen worden de 
wederzijdse verplichtingen opgesomd in de overeenkomsten van 2 juni 1995 en 1 april 
1998, en moeten zij worden toegepast".

Grieven
(...)
Tweede onderdeel
Krachtens artikel 12, eerste lid, van de Grondwet, is de vrijheid van de persoon gewaar-

borgd. Artikel 23 van de Grondwet bepaalt dat ieder het recht heeft een menswaardig le-
ven te leiden en dat "de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening hou-
dend  met  de  overeenkomstige  plichten,  de  economische,  sociale  en  culturele  rechten 
waarborgen, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen". Die rechten om-
vatten inzonderheid het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het 
raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarbor-
gen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke ar-
beidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en 
collectief onderhandelen.

De artikelen 4.1 en 4.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden bepalen dat niemand in slavernij of dienstbaarheid mag wor-
den gehouden en dat niemand gedwongen mag worden dwangarbeid of verplichte arbeid 
te verrichten.

Artikel 8.1 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, 
opgemaakt te New York op 19 december 1996, bepaalt dat "niemand in slavernij mag 
worden gehouden en dat slavernij en slavenhandel in iedere vorm verboden zijn". Artikel 
8.2 van dat internationaal verdrag bepaalt dat niemand in dienstbaarheid mag worden ge-
houden. Volgens artikel 8.3, a), van datzelfde internationaal verdrag, mag niemand ge-
dwongen worden dwangarbeid of verplichte arbeid te verrichten.

Uit de voormelde bepalingen volgt dat er aan het recht om betaalde beroepsarbeid te 
verrichten, geen andere beperkingen mogen worden gesteld dan die welke bij wet, decreet 
of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel worden bepaald, en dat de uitoefe-
ning van dat recht, met uitzondering van de gevallen die bepaald worden in de wet, in het 
decreet of in de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, niet belemmerd mag wor-
den door de verplichting om een vergoeding te betalen aan een persoon die beweert rech-
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ten op iemand anders te hebben verkregen die de betaalde beroepsarbeid van laatstge-
noemde beperken.

Buiten de gevallen die bepaald zijn bij wet, decreet of de in artikel 134 van de Grond-
wet bepaalde regel, is een overeenkomst waaruit het recht ontstaat op de betaling van een 
vergoeding die de vrijheid kan belemmeren van een persoon om betaalde beroepsarbeid te 
verrichten, strijdig met de openbare orde en de goede zeden in de zin van artikel 6 van het 
Burgerlijk Wetboek. Een dergelijke overeenkomst is niet rechtsgeldig in het licht van arti-
kel 1108 van het Burgerlijk Wetboek, dat voor de rechtsgeldigheid van elke overeenkomst 
een geoorloofde oorzaak vereist, en ze is evenmin rechtsgeldig in het licht van artikel 
1128 van dat wetboek, krachtens hetwelk alleen zaken die in de handel zijn, het voorwerp 
van overeenkomsten kunnen uitmaken, of in het licht van de artikelen 1131 en 1133 van 
datzelfde wetboek, volgens welke de verplichting die gegrond is op een ongeoorloofde 
oorzaak, geen enkel gevolg kan hebben, waarbij de oorzaak ongeoorloofd is wanneer zij 
door de wet verboden is of wanneer zij strijdig is met de goede zeden of met de openbare 
orde. Een dergelijke overeenkomst kan, krachtens artikel 1134 van datzelfde wetboek, de-
genen die deze hebben aangegaan, niet tot wet strekken.

Te dezen blijkt uit de vaststellingen van het arrest dat de eiser zijn voetbalactiviteit als 
beroepsactiviteit uitoefende (vaststellingen sub 7°), dat, volgens de overeenkomsten die 
op 2 en 13 juni 1995 zijn gesloten tussen de rechtsvoorganger van de verweersters en de 
eiser, enerzijds, en de voetbalclub van Braine, anderzijds, betreffende de transfer van de 
eiser, die in de club van Braine speelde, naar de club Wallonia Walhain, de rechtsvoor-
ganger 50.000 frank aan de eiser betaald heeft en 600.000 frank aan de club van Braine, 
zodat de eiser zijn 'exclusieve eigendom' werd en zich ertoe verbond hem te vergoeden in 
geval van transfer naar een andere club zonder zijn toestemming (vaststellingen sub 1°) en 
dat de eiser zich bij overeenkomst van 1 april 1998 ertoe verbonden heeft 350.000 frank 
aan de rechtsvoorganger van de verweersters te betalen om zijn vrijheid om in de club van 
zijn keuze te spelen, terug te winnen (vaststellingen sub 3°).

Uit het geheel van die vaststellingen valt af te leiden dat de eiser, volgens de overeen-
komsten die hij met de rechtsvoorganger van de verweersters gesloten had, zijn vrijheid 
om zijn beroepsactiviteit van voetballer in de club van zijn keuze uit te oefenen, had prijs-
gegeven door zich ertoe te verbinden om aan de rechtsvoorganger van de verweersters, 
die als zijn "eigenaar" was aangewezen, een vergoeding te betalen indien hij zich zonder 
toestemming van de rechtsvoorganger van de verweersters aansloot bij een club.

Uit geen enkele vaststelling van het arrest blijkt dat de tussen de eiser en de rechtsvoor-
ganger van de verweersters gesloten overeenkomsten zouden overeenstemmen met een 
wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, op grond waarvan 
het recht van de eiser om de beroepsarbeid van zijn keuze uit te oefenen, op dergelijke 
wijze beperkt had kunnen worden. Het arrest stelt het bestaan niet vast van een dergelijke 
agentuurovereenkomst of arbeidsovereenkomst (zie redenen sub A, B en E), op grond 
waarvan die vrijheidsbeperking naar recht kon zijn verantwoord. Artikel 8 van de wet van 
24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars be-
paalt, met betrekking tot een arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, inzon-
derheid dat elk concurrentiebeding als niet bestaande wordt beschouwd.

Het arrest heeft derhalve niet wettig kunnen beslissen dat het voorwerp van de overeen-
komsten van 2 juni 1995 en 1 april 1998 niet strijdig was met de openbare orde en de goe-
de zeden (reden sub C), dat het voorwerp van die overeenkomsten geoorloofd was, aange-
zien het de eiser er alleen maar om te doen was over zijn vrijheid om een andere voetbal-
club te kiezen, te onderhandelen (reden sub D) en dat de wettig tot stand gekomen over-
eenkomsten rechtsgeldig zijn en toepassing moeten vinden (reden sub F).

Het arrest schendt aldus de artikelen 12, eerste lid, en 23 van de Grondwet, de artikelen 
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4.1 en 4.2 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamen-
tele vrijheden en de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3, a), van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten, die het recht op arbeid en de vrije keuze van beroeps-
arbeid waarborgen en die slavernij en dwangarbeid verbieden. Het arrest schendt tevens 
de artikelen 6, 1108, 1128, 1131, 1133 en 1134 van het Burgerlijk Wetboek, doordat het 
weigert te erkennen dat de voormelde overeenkomsten strijdig zijn met de openbare orde 
en de goede zeden en degenen die ze hebben aangegaan, bijgevolg niet tot wet kunnen 
strekken.

Het arrest, dat de wettelijke bepaling niet aangeeft op grond waarvan de beperking van 
de vrijheid van de eiser om betaalde beroepsarbeid te verrichten contractueel kon worden 
opgelegd, stelt het Hof op zijn minst in de onmogelijkheid de beslissing van het arrest op 
zijn wettigheid te toetsen. Het arrest is derhalve niet regelmatig met redenen omkleed en 
schendt artikel 149 van de Grondwet.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Tweede onderdeel
Het arrest stelt, enerzijds, vast dat de rechtsvoorganger van de verweersters en 

de eiser, in de overeenkomsten van 2 juni 1995, overeengekomen zijn dat de ei-
ser "erkent (...) dat hij de exclusieve eigendom is van de heer G., daar hij de spe-
ler met eigen financiële middelen heeft aangekocht" en dat "de speler kan geen 
enkele transfer naar of aansluiting bij een andere club vragen zonder de schrifte-
lijke toestemming van (de rechtsvoorganger van de verweersters), zoniet is hij 
aan de eigenaar een vergoeding verschuldigd, berekend op grond van de oplei-
dingsvergoeding die bedongen is in een overeenkomst voor beroepsvoetballers", 
anderzijds, dat de eiser volgens de "verkoopovereenkomst" van 13 juni 1995 van 
een club naar een andere is getransfereerd (voor) een bedrag van 600.000 BEF, 
dat is betaald door de rechtsvoorganger van de verweersters, en dat de partijen, 
bij overeenkomst van 1 april 1998, overeengekomen zijn dat "de (eiser) geheel 
vrij (...) zijn transfer zal kunnen aanvragen vanaf het seizoen 1999-2000, zodra 
hij (...) een bedrag van 350.000 BEF zal hebben betaald aan (de rechtsvoorgan-
ger van de verweersters)".

Het arrest, dat vermeldt dat "de partijen erg vaag blijven over de juridische 
aard van hun contractuele betrekkingen die, bijvoorbeeld, omschreven kunnen 
worden als een agentuurovereenkomst of een lening die (de rechtsvoorganger 
van de verweersters) aan de (eiser) heeft toegestaan om hem in staat te stellen 
een eventuele 'opleidingsvergoeding' of zelfs een voorschot aan de club van oor-
sprong terug te betalen", omschrijft de tussen de partijen gesloten overeenkomst 
niet.

Aan de vrijheid om betaalde beroepsarbeid te verrichten, kunnen alleen de bij 
wet bepaalde beperkingen worden gesteld.

Een overeenkomst die, buiten de bij wet toegestane gevallen, ertoe strekt ten 
voordele van een van de partijen, te dezen de rechtsvoorganger van de verweer-
sters, de andere partij, te dezen de eiser, te beletten zijn beroepsarbeid vrij te ver-
richten, heeft een ongeoorloofde oorzaak en is volstrekt nietig.

Het arrest beslist bijgevolg niet wettig dat de voormelde overeenkomsten van 2 
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juni 1995 en 1 april 1998 niet strijdig zijn met de openbare orde.
Het onderdeel is gegrond.
De vernietiging van de beslissing die het hoger beroep van de verweersters ge-

grond verklaart, strekt zich, wegens het verband dat het arrest tussen die beslis-
singen legt, uit tot de beslissing die het tussenberoep van de eiser ongegrond ver-
klaart.

Overige grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van de andere onderdelen van het middel, 

die niet kunnen leiden tot ruimere vernietiging.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoofdberoep 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 Luik.

29 september 2008 – 3° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Mahieu.

Nr. 512

3° KAMER - 29 september 2008

1º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - DRINGENDE 
HULP - ONMIDDELLIJKE VERZORGING - VERPLICHTING - VOORWAARDEN

2º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - HULPVERLENING 
- FOUTIEVE WEIGERING - SCHADE - VERGOEDING - BENADEELDE HEEFT GEEN RECHT OP HULP

3º AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST — SCHADE — 
ALGEMEEN - OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN - HULPVERLENING - 
FOUTIEVE WEIGERING - VERGOEDING - BENADEELDE HEEFT GEEN RECHT OP HULP

4º VORDERING IN RECHTE - ZIJDELINGSE VORDERING - RECHT OP MAATSCHAPPELIJKE 
DIENSTVERLENING - RECHT VERBONDEN AAN DE PERSOON - GEVOLG

5º MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR) - RECHT OP 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING - RECHT VERBONDEN AAN DE PERSOON - SCHULDEISER VAN 
DE RECHTHEBBENDE - ZIJDELINGSE VORDERING - WEIGERING

1º Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn is gehouden hulp te verlenen aan  
de persoon die onmiddellijke verzorging nodig heeft en beschikt, om die verplichting na te  
komen,  over  geen  enkele  bevoegdheid  om  de  effectiviteit  of  het  belang  van  zijn  
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hulpverlening te beoordelen1. (Art. 58 O.C.M.W.-wet)2

2º en 3° Opdat een persoon de schade zou kunnen aanvoeren die hij geleden heeft door 
de fout van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, en die hierin bestaat dat  
het  onrechtmatig  geweigerd  heeft  hulp  te  verlenen  aan  een  patiënt  die  onmiddellijk 
verzorging nodig had, is het niet vereist dat die persoon zelf recht heeft op de hulp in de  
zin van art. 58, O.C.M.W.-wet3. (Art. 58 O.C.M.W.-wet)4

4º en 5° Het recht op maatschappelijke dienstverlening is een recht dat uitsluitend aan de 
persoon verbonden is en kan derhalve niet het voorwerp van een zijdelingse vordering 
zijn; alleen de persoon wiens menselijke waardigheid beschermd wordt, heeft recht op  
maatschappelijke dienstverlening; zijn schuldeisers kunnen zijn rechten en vorderingen 
niet  uitoefenen om die dienstverlening te verkrijgen5.  (Art.  1  O.C.M.W.-wet;  Art.  1166 
B.W.)

(CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC v.z.w. T. O.C.M.W. SINT-PIETERS-WOLUWE)

ARREST (vertaling)

(A.R. C.07.0101.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 14 juni 2006 gewezen door 

het Hof van Beroep te Brussel.
De zaak is bij beschikking van 22 augustus 2008 van de eerste voorzitter ver-

wezen naar de derde kamer.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd.
II. CASSATIEMIDDELEN
De eiseres voert drie middelen aan, waarvan het eerste en het derde gesteld 

zijn als volgt:
Eerste middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek;
- de artikelen 1, 57, inzonderheid §1, 58, 60 en 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 

betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vóór de wijziging ervan bij 
de wet van 22 februari 1998.

Aangevochten beslissing
Het arrest erkent dat "de (verweerder) wel degelijk onterechte redenen heeft opgegeven 

voor zijn weigering om de hospitalisatiekosten van de patiënt, die opgenomen was in een 
privé-instelling te Watermaal-Bosvoorde,  ten laste te  nemen en zijn  uitsluiting uit  het 
voordeel van het bestaansminimum te Sint-Pieters-Woluwe, wegens verhuizing (in werke-
lijkheid, uitzetting) - hoewel zijn woonplaats daar nog steeds gevestigd was - ongedaan te 
maken. De redenen van die beslissing zijn onrechtmatig, daar de (verweerder) krachtens 
de artikelen 4, 1°, en 1er, 2°, van de wet van 2 april 1965, wel degelijk territoriaal be-

1 Zie eensl. concl. O.M. in Pas. 2008, nr. 512.
2 Art. 58 O.C.M.W.-wet, vóór de wijziging ervan bij de W. 22 feb. 1998.
3 Zie voetnoot 1.
4 Zie voetnoot 2.
5 Zie voetnoot 1.
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voegd was, aangezien de heer D. op dat ogenblik ingeschreven was in het bevolkingsre-
gister van die gemeente", maar verklaart vervolgens het hoger beroep van de verweerder 
niettemin gegrond, vernietigt het beroepen vonnis, verklaart het tegenberoep van de eise-
res ongegrond, verwerpt de rechtsvordering die zij op grond van artikel 1382 van het Bur-
gerlijk Wetboek tegen de verweerder had ingesteld, en veroordeelt haar in de kosten van 
de twee instanties, op de volgende gronden:

"Die fout is evenwel alleen begaan ten aanzien van de mogelijke begunstigde of van de 
persoon die recht heeft op die dringende medische hulp, met name de verzorgde persoon, 
daar de wet het recht op dringende medische hulp alleen in zijn voordeel en niet in dat van 
de verzorgingsinstellingen heeft ingevoerd;

Daarenboven is het essentieel eraan te herinneren dat het openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn over een algemene beoordelingsbevoegdheid beschikt teneinde de ef-
fectiviteit en het belang van zijn dienstverlening af te wegen tegen de doelstelling om een-
ieder in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardig-
heid. Te dezen is echter niet aangetoond dat zijn dienstverlening geheel of gedeeltelijk 
vereist was en het feit dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn daarvoor 
reeds twee keer de hospitalisatiekosten had betaald, geeft  (de eiseres) geen verworven 
recht;

Er bestaat dus geen oorzakelijk verband tussen het feit dat de (verweerder) jegens de 
heer D. aansprakelijk maakt en de schade (van de eiseres), die (niet) gedekt (is) (...) voor 
zijn medische en hospitalisatiekosten".

Grieven
Eerste middel
Eerste onderdeel
Artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn bepaalt dat "elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienst-
verlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden 
dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maat-
schappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden,tot op-
dracht hebben deze dienstverlening te verzekeren"; krachtens artikel 57, §1, van die wet, 
hebben de openbare centra voor maatschappelijk welzijn tot taak aan personen met name 
de curatieve medische hulp te verzekeren. Daarenboven bepaalde artikel 58 van die wet, 
zoals het te dezen van toepassing was, dat "het openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn hulp verleent aan ieder persoon die zich op het grondgebied bevindt van de door 
hem bediende gemeente, buiten de openbare weg of een openbare plaats, en die, ingevol-
ge ongeval of ziekte, onmiddellijk geneeskundige verzorging nodig heeft; het zorgt ervoor 
dat die persoon, indien nodig, naar de geschikte verplegingsinrichting wordt overgebracht 
en erin wordt opgenomen".

Hieruit valt af te leiden dat eenieder die, ongeacht zijn bestaansmiddelen, nationaliteit, 
leeftijd, onmiddellijke verzorging nodig heeft, recht heeft op dringende medische hulp, 
die de kosten voor het vervoer met de ziekenwagen, de opname, het verblijf en de behan-
deling in een verzorgingsinstelling omvat. In tegenstelling tot wat het arrest beslist, gaat 
het om een welbepaalde verplichting die de wet oplegt aan het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn dat, op dat punt, over geen enkele, al dan niet discretionaire be-
oordelingsbevoegdheid beschikt.

Zodra een persoon, ongeacht zijn financiële situatie, dringende medische hulp nodig 
heeft - wat te dezen niet betwist werd -, is het bevoegde openbaar centrum voor maat-
schappelijk welzijn, dit wil zeggen het centrum op het grondgebied waarvan die persoon 
zijn wettelijke woonplaats heeft, verplicht hem de dringende medische hulp te verlenen 
die door zijn gezondheidstoestand vereist wordt, en dat centrum heeft niet de mogelijk-
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heid, laat staan het recht, om zijn hulp te weigeren op grond dat het - zelfs al is dit bewe-
zen - niet gerechtvaardigd is die hulp te verlenen omdat ze niet zou overeenstemmen met 
het door de wet beoogde doel van een leven dat aan de menselijke waardigheid beant-
woordt.

Hoewel de artikelen 60, §6, eerste lid, en 61 van de wet van 8 juli 1976 de wijze bepa-
len waarop het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zijn verplichting inzake 
medische  hulp dient  na  te  komen,  is  de  dienstverlening van  het  centrum,  zodra  deze 
spoedeisend blijkt te zijn - wat te dezen niet betwist wordt -, niet alleen geen voorafgaan-
de voorwaarde voor zijn plicht tot dienstverlening en tot het ten laste nemen van de kosten 
die veroorzaakt worden door het spoedeisend karakter van de gezondheidstoestand van de 
betrokkene, maar moet dat centrum daarenboven de door die hulp veroorzaakte kosten ten 
laste nemen, ongeacht de persoon die deze hulp verstrekt, aangezien de patiënt volgens de 
wet hierop recht had.

Het is dus niet waar dat de verweerder bevoegd zou zijn geweest om de effectiviteit en 
het belang van zijn hulp aan de heer D. te beoordelen, daar laatstgenoemde ten aanzien 
van de verweerder het verkregen recht heeft om diens hulp om dringende medische rede-
nen in te roepen.

De materiële overtreding van een wets- of verordeningsbepaling is daarenboven op zich 
een fout die leidt tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de dader, mits die overtre-
ding willens en wetens is begaan. Dergelijke overtreding leidt tot de aansprakelijkheid 
van de dader, zodat het niet-nakomen van de vooropgestelde rechtsnorm die een welbe-
paalde verplichting oplegt, op zich een fout oplevert.

Dit is zelfs het geval wanneer de overtreden wettelijke norm niet ertoe strekte de per-
soon die beweert door die wetsschending schade te hebben geleden, rechtstreeks en on-
middellijk te beschermen, aangezien degene die indirect schade lijdt door de schending 
van de wettelijke norm, de vergoeding kan vorderen van de schade die hij door die fout 
beweert geleden te hebben, al is hij er niet rechtstreeks door getroffen.

Het arrest, dat beslist dat de verweerder vrij heeft kunnen beslissen dat de heer D. wel-
iswaar zijn woonplaats had op het grondgebied dat onder de bevoegdheid van de verweer-
der viel en waar hij dringende medische hulp moest verlenen, maar dat hij die hulp niet 
nodig had, schendt bijgevolg enerzijds de artikelen 1, 57,§1, 58, 60 en 61 van de organie-
ke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en 
miskent anderzijds de voorwaarden op grond waarvan artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaalt dat de overtreder van een wettelijke norm die een welbepaalde verplich-
ting oplegt - zoals de verplichting van de verweerder inzake dringende medische hulp - de 
door die fout veroorzaakte schade dient te vergoeden, ongeacht of het slachtoffer van de 
aangevoerde schade al dan niet de rechtstreekse begunstigde is van de geschonden wets- 
of verordeningsbepaling.

Tweede onderdeel
Hoewel het arrest erkent, enerzijds, dat de verweerder zich, wat betreft de aan de pati-

ënt verschuldigde dringende medische hulp, niet rechtmatig territoriaal onbevoegd kon 
verklaren, en, anderzijds, dat hij zodoende de wet geschonden heeft, beslist het dat die 
fout geen oorzakelijk verband vertoont met de schade van de eiseres, die voortvloeit uit de 
dringende medische hulp die deze heeft moeten verstrekken aan de patiënt, die volgens de 
wet recht had op de door de verweerder wettelijk verschuldigde hulp, omdat de eiseres 
niet de bij wet aangewezen begunstigde is van die dringende medische hulp, die alleen 
aan de patiënt verschuldigd is, en dat de verplichting van het centrum afhing van zijn vrije 
beoordelingsbevoegdheid.

Eenieder die kan aanvoeren schade te hebben geleden door de fout van de vervolgde 
dader, heeft evenwel het recht om van die dader de vergoeding van zijn schade te eisen, 
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zelfs al heeft hij niet rechtstreeks en onmiddellijk recht op de nakoming van de miskende 
wettelijke verplichting. Dit is alleen dan niet het geval, wanneer er tussen de fout en de 
aangevoerde schade een eigen rechtsgrond bestaat die de schade verantwoordt, ongeacht 
de fout van de verweerder op de rechtsvordering tot schadevergoeding. Het bestaan van 
een wettelijke verplichting, zoals die welke erin bestaat hulp aan een persoon in nood te 
verlenen, of die volgens welke een verzorgingsinstelling die hulp moet verlenen wanneer 
deze vereist is, kan dat oorzakelijk verband niet verbreken.

Dit geldt a fortiori wanneer de persoon die de vergoeding vordert van de schade die hij 
ten gevolge van de hulpverlening heeft geleden, niet contractueel of wettelijk verplicht is 
de litigieuze kosten te maken of de prestaties te leveren waarvan hij de vergoeding vor-
dert, en daarenboven de onkosten of de kosten van die prestaties definitief ten laste te ne-
men. In dergelijk geval leidt de verplichting om de prestaties te leveren, niet tot het ver-
breken van het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade die ontstaan is uit de kos-
ten van de prestaties, inzonderheid wanneer de aan de eiser opgelegde verplichting om die 
prestaties te leveren, slechts subsidiair is ten aanzien van de verplichting van degene die 
de fout heeft begaan.

Dit is het geval inzake dringende medische hulp. De verplichting van het territoriaal be-
voegde openbaar centrum om in die dringende medische hulp te voorzien, is onvoorwaar-
delijk en hangt niet af van de staat van behoeftigheid van de patiënt en evenmin van zijn 
recht op andere sociale prestaties en levensonderhoud. Uit de artikelen 1, 57 en 58 van de 
wet van 8 juli 1976 volgt dat de verplichting die in het kader van de dringende medische 
hulp aan het openbaar centrum opgelegd wordt, een hoofdverplichting is en in elk geval 
moet worden nagekomen, zelfs als de kosten van de hulp gemaakt worden door een privé-
verzorgingsinstelling, zodat de algemene, aan dat centrum bij wet opgelegde verplichting 
om hulp te verlenen aan de persoon in nood en hem de verzorging te verstrekken die hij 
nodig heeft, slechts subsidiair is. Het oorzakelijk verband tussen de fout van het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, dat onrechtmatig weigert de dringende medische 
hulp te verlenen en de kosten daarvan te dragen, en de schade aan de verzorgingsinstel-
ling, die de kosten van haar prestaties niet kan terugvorderen, wordt immers niet verbro-
ken door het feit dat de verzorgingsinstelling niet de rechtstreekse begunstigde van de 
dringende medische hulp is, en evenmin door de algemene verplichting die aan die ver-
zorgingsinstelling opgelegd wordt.

Het arrest, dat erkent dat de verweerder onwettig geweigerd had de hem bij wet opge-
legde verplichtingen inzake dringende medische hulp na te komen, maar vervolgens de 
door de eiseres op artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek gegronde rechtsvordering 
niettemin verwerpt, omdat er geen oorzakelijk verband zou bestaan tussen de fout van de 
verweerder en de schade van de eiseres, die de medische kosten en de hospitalisatiekosten 
van de patiënt, aan wie de verweerder wettelijk verplicht was de dringende medische hulp 
te verlenen, niet heeft kunnen terugvorderen, verantwoordt bijgevolg zijn beslissing niet 
naar recht en schendt alle in het middel bedoelde bepalingen.

Derde middel
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 58 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor 

maatschappelijk welzijn, vóór de wijziging ervan bij de wet van 22 februari 1998;
- artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek.
Aangevochten beslissing
Het arrest, dat erkent dat de heer D. door de dienst 100 was vervoerd, op 17 mei 1996 

met spoed was opgenomen in de verpleeginstelling van de eiseres en daar gehospitaliseerd 
is gebleven tot 21 mei 1996, verklaart alleen het hoger beroep van de verweerder gegrond, 
doet het bestreden vonnis teniet,  verklaart het incidenteel beroep van de eiseres onge-
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grond, verwerpt de zijdelingse vordering die zij tegen de verweerder had ingesteld en ver-
oordeelt haar in de kosten van de twee instanties, op de volgende gronden:

"Het staat vast dat de heer D. geen enkel rechtsmiddel heeft aangewend tegen de beslis-
sing van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn om zich onbevoegd te ver-
klaren omdat hij vanaf 1 mei 1996 geen woonplaats meer had op het grondgebied van dat 
centrum, en dat hij evenmin enig verzoek om maatschappelijke dienstverlening heeft in-
gediend teneinde de hospitalisatiefactuur, op het ogenblik van het uitschrijven ervan, ge-
heel of gedeeltelijk ten laste te laten nemen;

(De verweerder) herhaalt terecht dat zijn taak er niet in bestaat alle schulden van de 
personen die op hem een beroep doen, onvoorwaardelijk ten laste te nemen, maar uitslui-
tend die schulden die volgens hem ten laste moeten worden genomen om de persoon in de 
mogelijkheid te stellen een menswaardig leven te leiden;

Wat dat betreft wordt niet de minste aanwijzing gegeven over de toestand van de heer 
h. op het ogenblik van het uitschrijven van de litigieuze factuur, die zelfs niet overlegd 
wordt, en bijgevolg over zijn recht om die factuur geheel of gedeeltelijk ten laste te laten 
nemen, wat een conditio sine qua non is om hem in de mogelijkheid te stellen een leven te 
leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt;

(De verweerder) herhaalt terecht dat hij niet verward mag worden met een organisme 
dat de betaling van alle onbetaalde schuldvorderingen waarborgt".

Grieven
De zijdelingse rechtsvordering is het eigen recht van de schuldeiser om, met het oog op 

de vrijwaring van het vermogen van zijn schuldenaar, dat het onderpand voor zijn schuld-
vordering vormt, in zijn plaats in rechte op te treden, indien hij zelf niet zou handelen.

Het instellen van die rechtsvordering vereist alleen dat de schuldeiser belang heeft om 
in rechte op te treden, dat de schuldenaar dit verzuimt te doen en dat hij op zijn schulde-
naar een vaststaande en opeisbare schuldvordering heeft.

Het is niet juist dat de patiënt, in het kader van de dringende medische hulp, op het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn geen vaststaande en opeisbare schuldvor-
dering zou hebben, omdat het centrum bevoegd zou zijn om de behoeften van die persoon 
te beoordelen teneinde hem in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid, en dit centrum geen organisme zou zijn dat de be-
taling zou waarborgen van alle schuldvorderingen die door de verzorgde personen niet 
zijn betaald.

Op die dringende medische hulp heeft immers eenieder recht die, ongeacht zijn be-
staansmiddelen, nationaliteit of werkbekwaamheid, onmiddellijke verzorging nodig heeft, 
die ook de kosten van het vervoer met de ziekenwagen, de opname, het verblijf en de be-
handeling in om gelijk welke verzorgingsinstelling omvat. Die welbepaalde, bij wet aan 
het  centrum opgelegde verplichting geeft  laatstgenoemde geen enkele  beoordelingsbe-
voegdheid: zodra iemand dringend verzorging nodig heeft, moet het bevoegde centrum 
hierin voorzien, zonder dat het mag eisen dat de patiënt aantoont dat hij behoeftig is, zon-
der dat het mag beoordelen of de patiënt wel aanspraak kan maken op de maatschappelij-
ke dienstverlening en zonder dat het mag weigeren de kosten ten laste te nemen die door 
de gezondheidstoestand van de patiënt vereist werden.

Het arrest beslist bijgevolg, op grond van de in het middel herhaalde redenen, niet wet-
tig dat de door de eiseres tegen de verweerder ingestelde zijdelingse vordering niet ge-
grond is.

III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
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Eerste middel
Eerste onderdeel
Het arrest beslist dat de verweerder een fout heeft begaan door "redenen op te 

geven voor zijn weigering om de hospitalisatiekosten van de patiënt, die opgeno-
men was in een privé-instelling te Watermaal-Bosvoorde, ten laste te nemen en 
zijn uitsluiting uit het voordeel van het bestaansminimum te Sint-Pieters-Wolu-
we, wegens verhuizing (in werkelijkheid, uitzetting) - hoewel zijn woonplaats 
daar nog steeds gevestigd was - ongedaan te maken ", terwijl " de redenen van 
die beslissing onrechtmatig zijn".

Enerzijds bepaalt artikel 58 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende 
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vóór de wijziging ervan bij de 
wet van 22 februari 1998, dat het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn hulp verleent aan ieder persoon die zich op het grondgebied bevindt van de 
door het centrum bediende gemeente, buiten de openbare weg of een openbare 
plaats, en die, ingevolge ongeval of ziekte, onmiddellijk geneeskundige verzor-
ging nodig heeft en dat het, indien nodig, ervoor zorgt dat die persoon naar de 
geschikte verplegingsinrichting wordt overgebracht en erin wordt opgenomen.

Uit die bepaling volgt dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
gehouden is hulp te verlenen aan de persoon die onmiddellijke verzorging nodig 
heeft en, om die verplichting na te komen, over geen enkele bevoegdheid be-
schikt om de effectiviteit of het belang van zijn hulpverlening te beoordelen.

Anderzijds, opdat een persoon de schade zou kunnen aanvoeren die hij gele-
den heeft door de fout van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, 
en die hierin bestaat dat het onrechtmatig geweigerd heeft hulp te verlenen aan 
een patiënt die onmiddellijk verzorging nodig had, is het niet vereist dat hij zelf 
recht heeft op de hulp in de zin van artikel 58.

Het arrest, dat enerzijds beslist dat de verweerder " over een algemene beoor-
delingsbevoegdheid  beschikt  teneinde  de  effectiviteit  en  het  belang  van  zijn 
dienstverlening af te wegen tegen de doelstelling om eenieder in staat te stellen 
een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid" en, ander-
zijds, dat de fout die het de verweerder verwijt, "alleen is begaan ten aanzien van 
de mogelijke begunstigde of van de persoon die recht heeft op die dringende me-
dische hulp, met name de verzorgde persoon", verantwoordt zijn beslissing om 
de aansprakelijkheid van de verweerder ten aanzien van de eiseres uit te sluiten, 
niet naar recht.

Het onderdeel is gegrond.
Derde middel
Luidens artikel 1166 van het Burgerlijk Wetboek, kunnen de schuldeisers alle 

rechten en vorderingen van hun schuldenaar uitoefenen, met uitzondering van 
die welke uitsluitend aan de persoon verbonden zijn.

Krachtens artikel 1, eerste lid, van de wet van 8 juli 1976, heeft elke persoon 
recht op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de mo-
gelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waar-
digheid.
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Het recht op maatschappelijke dienstverlening is bijgevolg een recht dat uit-
sluitend aan de persoon verbonden is en kan derhalve niet het voorwerp van een 
zijdelingse vordering uitmaken; alleen de persoon wiens menselijke waardigheid 
beschermd wordt, heeft recht op maatschappelijke dienstverlening; zijn schuldei-
sers kunnen zijn rechten en vorderingen niet uitoefenen om die dienstverlening te 
verkrijgen.

De beslissing waarbij het arrest de zijdelingse rechtsvordering ongegrond ver-
klaart die de eiseres instelt met het oog op het verkrijgen van de maatschappelij-
ke dienstverlening in de zin van artikel 58 van de wet van 8 juli 1976, is naar 
recht verantwoord.

Het middel, zelfs al was gegrond, kan niet tot vernietiging leiden en is derhal-
ve, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk.

Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het eerste 

middel of van het tweede middel, die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het de vordering van de eiseres on-

gegrond verklaart, in zoverre ze gegrond is op de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek, en in zoverre het over de kosten uitspraak doet.

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 eiseres in een derde van de kosten.
Houdt de overige kosten aan en laat de beslissing hieromtrent aan de feiten-

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

29 september 2008 – 3° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier, afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-ge-
neraal – Advocaten: mrs. T'Kint en De Bruyn.

Nr. 513

3° KAMER - 29 september 2008

WERKLOOSHEID — RECHT OP UITKERING - ONRECHTMATIG UITBETAALDE 
UITKERINGEN - VORDERING TOT TERUGBETALING - VERJARING - TOEPASSELIJKE BEPALING

Art. 7, §13, eerste lid Besl.W. 28 dec. 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der  
arbeiders  regelt  de  verjaring  van  de  rechtsvorderingen  tot  uitbetaling  van  de  
werkloosheidsuitkeringen, maar niet de verjaring van het recht van de Rijksdienst voor  
Arbeidsvoorziening  om  de  terugbetaling  van  de  onrechtmatig  uitbetaalde 
werkloosheidsuitkeringen te bevelen, en evenmin de verjaring van de rechtsvorderingen 
van de uitbetalingsinstellingen die tot deze terugbetaling strekken. (Art. 7, §13, eerste lid 
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Besl.W. 28 dec. 1944)

(R.V.A. T. S.)

ARREST (vertaling)

(A.R. S.08.0010.F)

I. RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
Het cassatieberoep is gericht tegen een arrest, op 13 november 2007 gewezen 

door het Arbeidshof te Luik, afdeling Namen.
Raadsheer Philippe Gosseries heeft verslag uitgebracht.
Advocaat-generaal Jean-Marie Genicot heeft geconcludeerd. 
II. CASSATIEMIDDEL
De eiser voert volgend middel aan.
Geschonden wettelijke bepalingen
- artikel 7, §13, eerste, tweede en derde lid, van de besluitwet van 28 december 1944 

betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders;
- artikel 169 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloos-

heidsreglementering, zoals het van toepassing was na de wijziging ervan bij het koninklijk 
besluit van 27 april 2001 en vóór de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 11 
maart 2002.

Aangevochten beslissing
Het arrest, dat het hoger beroep van de verweerder gegrond verklaart, verklaart de door 

de eiser op 11 januari 2002 besliste terugvordering verjaard en zegt bijgevolg dat de ver-
weerder niet gehouden is het bedrag van 2.105,33 euro, dat op 10 december 2004 is ge-
vorderd ter uitvoering van die beslissing van 11 januari 2002, te betalen, op de volgende 
gronden:

"De eerste rechter is er ten onrechte van uitgegaan dat 'de beslissing tot terugvordering 
van het onverschuldigd betaalde ter kennis is gebracht op 11 januari 2002';

(De eiser) toont immers geenszins aan dat hij (de verweerder) de voormelde beslissing 
van 11 januari 2002 op een andere manier ter kennis heeft gebracht dan bij een faxbericht 
van 23 december 2004. Het openbaar ministerie merkt in dit verband op dat het best mo-
gelijk is dat (de verweerder) van die beslissing niet op de hoogte was en deze slechts on-
rechtstreeks heeft vernomen uit de brief van 10 december 2004, die hem gebood een be-
drag van 2.105,33 euro terug te betalen, welk bedrag toen voor de eerste keer is gevor-
derd;

(...) Aangezien er méér dan drie jaar verstreken zijn sinds de eerste dag van de kalen-
derkwartalen die volgen op die waarop de teruggevorderde uitkeringen betrekking hebben 
- dit zijn de uitkeringen die verschuldigd zijn voor de periode van 1 september 1999 tot 30 
juni 2001 -, zijn de uitkeringen overeenkomstig artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet 
van 28 december 1944, verjaard op 10 december 2004, of toch alleszins op 23 december 
2004;

(...) In dit geval staat het vast dat er een termijn van méér dan drie jaar verstreken is tus-
sen de eerste dag van de kalenderkwartalen die volgen op die waarop de teruggevorderde 
uitkeringen betrekking hebben, dit zijn die welke verschuldigd zijn voor de periode van 1 
september 1999 tot 30 juni 2001, en de kennisgeving van de beslissing tot terugvordering 
van 11 januari 2002 (supra);



2102 HOF VAN CASSATIE 29.9.08 - Nr. 513 

Het hoger beroep moet derhalve, zonder dat er grond bestaat om de vordering (van de 
eiser) tot heropening van het debat toe te wijzen, gegrond verklaard worden en de beslis-
sing tot terugvordering die op 11 januari 2002 is genomen en ten vroegste op 10 december 
2004, of zelfs pas op 23 december 2004, (aan de verweerder) ter kennis is gebracht, moet 
verjaard  verklaard  worden,  zodat  (de  verweerder)  niet  gehouden  is  het  bedrag  van 
2.105,33 euro, dat op 10 december 2004 is gevorderd ter uitvoering van de beslissing van 
11 januari 2002, terug te betalen".

Grieven
Eerste onderdeel
Elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald (artikel 169, eerste lid, 

van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheids-reglemente-
ring).

Luidens artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende 
de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren de rechtsvorderingen tot uitbetaling 
van werkloosheidsuitkeringen na drie jaar. Deze termijn gaat in de eerste dag van het ka-
lenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitkeringen betrekking hebben.

Uit de stukken waarop het Hof acht vermag te slaan, blijkt dat de verweerder hoger be-
roep heeft ingesteld tegen een beslissing van de eiser om onrechtmatig betaalde uitkerin-
gen terug te vorderen.

Het arrest beslist op grond van artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet van 28 de-
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, dat "alleen de ver-
jaring van drie jaar, bepaald in artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet van 28 decem-
ber 1944, van toepassing is" en dat "de uitkeringen zijn verjaard overeenkomstig artikel 7, 
§13, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944".

Het arrest, dat toepassing maakt van artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet van 28 
december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met betrekking 
tot de verjaring van de rechtsvorderingen tot uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen, 
terwijl het geschil betrekking had op de verjaring van het recht om de onrechtmatig ont-
vangen werkloosheidsuitkeringen terug te vorderen, zoals bedoeld in artikel 7, §13, twee-
de lid, van dezelfde besluitwet, schendt alle in dit onderdeel bedoelde bepalingen.

(...)
III. BESLISSING VAN HET HOF
Beoordeling
Eerste onderdeel
Luidens artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 be-

treffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, verjaren de rechtsvorde-
ringen tot uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen na drie jaar. Deze termijn 
gaat in de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op dat waarop de uitke-
ringen betrekking hebben.

Die bepaling regelt de verjaring van de rechtsvorderingen tot uitbetaling van 
de werkloosheidsuitkeringen, maar niet de verjaring van het recht van de Rijks-
dienst voor Arbeidsvoorziening om de terugvordering van de onrechtmatig uitbe-
taalde  werkloosheidsuitkeringen  te  bevelen,  en  evenmin  de  verjaring  van  de 
rechtsvorderingen  van  de  uitbetalingsinstellingen  die  tot  deze  terugvordering 
strekken.

Het arrest beslist dat "alleen de verjaring van drie jaar, bepaald in artikel 7, 
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§13, eerste lid, van de besluitwet van 28 december 1944 van toepassing is" en 
dat "de uitkeringen overeenkomstig artikel 7, §13, eerste lid, van de besluitwet 
van 28 december 1944, verjaard zijn op 10 december 2004, of toch alleszins op 
23 december 2004".

Het arrest, dat voormeld artikel 7, §13, eerste lid, toepast om de door de eiser 
op  11  januari  2002  bevolen  terugvordering  van  de  onrechtmatig  uitbetaalde 
werkloosheidsuitkeringen verjaard te verklaren, schendt die wetsbepaling.

Het onderdeel is gegrond.
Andere grieven
Er bestaat geen grond tot onderzoek van het tweede onderdeel van het middel, 

dat niet kan leiden tot ruimere cassatie.
Dictum
Het Hof,
Vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het hoger beroep ont-

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

deeltelijk vernietigde arrest.
Gelet op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt 

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

29 september 2008 – 3° kamer –  Voorzitter: de h. Parmentier,  afdelingsvoorzitter – 
Verslaggever: de h. Gosseries – Gelijkluidende conclusie van de h. Genicot, advocaat-ge-
neraal – Advocaat: mr. Simont.
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